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Co už proběhlo…
• Pracovním setkání pracovníků doplňování fondů SVK, 4. září 1991,
Kladno
- ztráta dostupnosti VŠ skript, způsobené změnami v PV

• 11. akviziční seminář, 6. června 2001, Kladno
- vznik databáze vysokoškolských učebnic a skript
• 15. akviziční seminář, 10. března 2005, Olomouc
- požadavek univerzitních nakladatelství na závazné objednání předem
pro určení nákladu, nebo možnost vypálení na CD, obojí jako náhrada
za reakci v 30ti denní zákonné lhůtě
• Porada knihoven s nabídkovou povinností, 27. listopadu 2015, Praha
- dotaz na problémy ostatních knihoven se získáváním neprodejných
publikací
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Zdroj: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-akvizici/clanek/sekce-pro-akvizici/

Knihovny současnosti 2014
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Přehled vysokých škol
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Akademie múzických umění v Praze (AMU)
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Masarykova univerzita (MU)
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Ostravská univerzita (OU)
Slezská univerzita v Opavě (SU)

Technická univerzita v Liberci (TUL)
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Univerzita Karlova (UK)
Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
Univerzita Pardubice (UPa)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB, zkrácený název: UTB ve Zlíně)
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU Brno, popř. VFU)

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO, zkrácený název: VŠB-Technická
univerzita Ostrava, VŠB-TU Ostrava)
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha)
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ či VŠP Jihlava)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)
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Přehled vysokých škol
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP v Praze)
Vysoké učení technické v Brně (VUT, zkrácený název: VUT v Brně)
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY
Policejní akademie České republiky v Praze
Univerzita obrany
SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. Kolín
Akademie STING, o.p.s. - Brno
AKCENT College, s.r.o. - Praha
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. - Praha (do r. 2003 Anglo-americký institut
liberálních studií, o.p.s.)
Archip, s.r.o. - Praha
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. - Praha
B.I.B.S., a.s. Brno International Business School
Bankovní institut vysoká škola, a.s. - Praha
CEVRO Institut, z. ú. - Praha
Evropský polytechnický institut, s.r.o. - Kunovice
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (do r. 2005 Filmová akademie v
Písku, o.p.s.)
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (do r. 2007 Vysoká škola veřejné správy a
mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s.)
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
NEWTON College, a.s. - Brno
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. - Praha
Rašínova vysoká škola s.r.o. - Brno
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
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Dlouho nic nevyšlo
nic nevydali od 2003?
nic nevydali?
své jen PV + vydávají u C.H.Beck
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Přehled vysokých škol
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. - Praha

ne

n

ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s - Mladá Boleslav (do r. 2013 ŠKODA AUTO a.s.
Vysoká škola)

ne

n

Unicorn College s.r.o. - Praha

ne

n

University of New York in Prague, s.r.o., Praha 2

ne

n

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

ne

ano

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. - Praha

ne

n

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o., Praha

ne

?

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. - Praha

ne

n

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. - České Budějovice

ano

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

ne

n

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.

ne

ano

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.

ne

n

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

ne

n

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. - Praha

ne

n

Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov

ne

n

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s

ne

ano

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. - Brno

ne

n

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

ne

n

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. - Praha

ne

n

není jisté zda něco vydali

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, s.r.o. - Brno

ne

?

od r. 2012 nic nového nevydali

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o., Praha

ne

ano

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.

není jisté zda něco vydali

ne

?

od r. 2012 nic nevydali?

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha

ne

?

od r. 2012 neplní PV?

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o., Praha

ne

ano

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s

ne

?

Škola pravděpodobně končí činnost
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Trvalé objednávky SVK PK
název instituce

trvalá obj.

pozn.

Akademické nakl. Cerm Brno

ano

nezahrnuje publikace vydané pro jiné instituce/osoby

Česká zemědělská univerzita

ne

TO zatím nebyla potřeba

ČVUT

ne

samostatně vydávají i jednotlivé katedry/fakulty, není organizována
centrální distribuce prodejnou nakl. ČVUT

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

ne

TO zatím nebyla potřeba, obracíme se na jednotlivé fakulty

Masarykova univerzita

ano

zasílají centrálně (tituly právnické a lékařské fakulty jsme do nedávna
odebírali zvlášť), stále není 100% pokrytí

Mendelova univerzita v Brně

ano

Pouze na tituly, které distribuují, nebo je obdrží. Velkou část
neprodejných publikací stále dotazujeme na katedrách/fakultách

Ostravská univerzita v Ostravě

ano

nedodávají na vše co katedry/fakulty vydají, pokud je vydání mimo
univerzitu

Technická univerzita v Liberci

ano

Také ne celou produkci

Univerzita Hradec Králové nakl. Gaudeamus

ano

na neprodejné publikace

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

ne

lze TO má ji SVKUL

Univerzita Karlova nakladatelství Karolinum

ne

TO zatím nebyla potřeba

8 z 57

Trvalé objednávky SVK PK
název instituce

trvalá obj.

pozn.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ne

TO zatím nebyla potřeba

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ne

TO zatím nebyla potřeba

Univerzita Palackého v Olomouci

ano

lze dojednat i jen na neprodejné publikace, opravdu dodají většinu
neprodejných publ. vydaných na univerzitě

Univerzita Pardubice

ano

zkraje byl problém s publ. na CD-ROM, velmi vstřícní

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ano

Nově ustavené nakladatelství, co nevydávají oni, jsou schopni ohlídat
přes distribuci ISBN, stále v testování

Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

ne

TO jsme měli, momentálně je komunikace a dodávání neprodených
publikací problematické

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

ne

TO zatím nebyla potřeba

Vysoká škola ekonomická v Praze

ano

vše vydané v nakl. Oeconomica, zprostředkují info a kontakt na
sborníky atd. vydané katedrami mimo nakl., fungují výborně

Vysoké učení technické v Brně nakl. Vutium

ne

TO zatím nebyla potřeba

Západočeská Univerzita v Plzni

ano

některé neprodejné publ. lze získat opravdu jen při TO
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Co by mohlo být …
Zájem knihoven, nejen s nabídkovou povinností, → Větší
tlak na vedení univerzit a vysokých škol, řešit dostupnost
vydaných děl
Informace o zájmu knihoven přímo autorům,
→ mohou také ovlivnit chování školy
Společný postup zainteresovaných knihoven
Postupně dospět ne k objednávkách celé produkce, ale k
možnosti výběru titulů
→ soulad se zněním zákona o neperiodických publikacích
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Předem děkuji za dotazy
a připomínky
prchlikova@svkpk.cz

