Zápis z celostátní porady akvizitérů k nabídkové povinnosti konané 26.11.2003
v zasedací síni Národní knihovny v Praze
Poradu řídili PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová, ředitelka SVK v Kladně
a ing. Aleš Brožek, ředitel SVK v Ústí nad Labem
Pozvaní hosté a účastníci porady:
PhDr. Císař, tajemník Svazu českých knihkupců a nakladatelů
paní Vašková, redaktorka časopisu Knižní novinky
paní Olšanská, vl.Knihkupectví v Příbrami, prezentant Databáze vydávaných titulů (dále
DVT)
PhDr. Dziková, ředitelka Nakladatelství Univerzity Palackého, zástupce projektu
EDUBOOKS-databáze ediční činnosti vysokých škol
PhDr. Křehlová, zástupce Nových knih (příloha Literárních novin) omluvena, za nepřítomou
byl pověřen hovořit ing. Brožek
Zahájení a přivítání provedl ing. Brožek s poznámkou o účelnosti jednání.
Představení jednotlivých účastníků porady bylo velice praktické, po úpravách v legislativním
uspořádání krajů přibyly nové tváře do řad knihovníků-akvizitérů.
Potřebné rady a informace: www.volny.cz/amadeusskoleni/akviziteri
1. Zástupci SČKN, Knižních novinek a Nových knih v diskusi o problémech plnění
nabídkové povinnosti prostřednistvím časopisů
- prezentace DVT
2. Diskuse o problémech databáze nakladatelství vysokých škol
3. Zákony a nová vyhláška o nabídkové povinnosti
4. Blok připomínek a diskuse
- Dr. Císař a pí Olšanská představili Databázi vydávaných titulů (DVT)
tzv. "Sen českých knihkupců" www.kmet.cz/dvt/new
- zdarma přístupné všem nakladatelům k zadávání údajů vydávaných publikacích - vyplněním
jediného formuláře plní nakladatel tzv. nabídkovou povinnost - databázi využívá zatím 62
nakladatelů (především s větším počtem vydávaných titulů, př. Argo, Mladá fronta, Paseka,
BBart...) - v současné době asi 2000 titulů - databáze se neustále vyvíjí - databáze poskytuje
možnost stahování záznamů do knihovnických systémů k akvizičním účelům - bibliografický
záznam je totožný se záznamem v Knižních novinkách - spojení s čas. Knižní novinky tak, že
knihy, které jsou uváděny v DVT, jsou použity pro bibliografické záznamy v Knižních
novinkách a naopak, informace z Knižních novinek jsou "vysypány" do DVT
- připomínky k stahování záznamů z DVT: sckn@mbox.vol.cz
- pí Olšanská apeluje na knihovníky o pomoc při přesvědčování nakladatelů o potřebnosti
informovat knihovnickou i knihkupeckou veřejnost o vydávaných titulech
- dr. Císař upřesňuje statistické údaje uvádějící asi 14 tisíc vydaných titulů v r. 2002 (údaje

NK) - asi 7-8 tisíc titulů je dostupných na běžném knižním trhu, zbytek jsou regionální
publikace, vysokoškolské učenice a skripta, zájmové a účelové náklady
- Knižní novinky v r. 2002 uvedly 5696 titulů - slouží především knihkupcům a nakladatelům
a jsou určeny pro obchodní účely, tepreve potom knihovníkům, kde plní částečně nabídkovou
povinnost - do konce r. 2003 bude v Knižních novinkách uvedeno asi 7000 vycházejících
titulů
- dotaz dr. Dzikové k uvádění tzv. nabídkové povinnosti v DVT (zdarma) a v Knižních
novinkách za peníze?
- návrh Mgr. Andrlové - SVK Plzeň - kupovat stahování záznamů z DVT za peníze příspěvky využít na provozování a rozvíjení DVT
Dr. Dziková - prezentace databáze univerzitních nakladatelství - financována z grantu Nadace
Jana Husa - končí v prosinci 2003 - vznikala zřejmě souběžně s DVT!! –
www.edubooks.zcu.cz
- ukázka, jak by mohla vypadat spolupráce univerzitních nakladatelství např. v plnění
nabídkové povinnosti i pro potřebu využívání informací studentů, knihkupců a dalších
zájemců - projetku se účatnilo pouze 10 vysokých škol z 26
- zaslat připomínky k ukázce bibliografického záznamu pro akviziční účely na adresu:
dzikova@rupnw.upol.cz do 3.12.2003!!
př. poznámka - neprodejné, výše nákladu...
- návrh dr. Dzikové - sjednotit e-mail jednotlivých akvizičních oddělení knihoven stejným
označením př. nabídka@svkkl.cz - beze jména, jako stabilní adresa
- opravy a změny e-mail adres nahlásit Mgr. Havelkové do NK
Časopis Nové knihy nabízí databázi 55511 titulů vydaných v letech 1995 – 2002
prostřednictvím Jednotné informační brány - kvalitní bibliografický záznam (Lanius)možnost stahování záznamů pro akviziční účely. Počet titulů uváděných v jednotlivých
číslech Nových knih je nízký a klesá.
- na dotaz dr. Bínové, zda dochází do každé knihovny na jméno akvizitéra časopisy Literární
noviny s přílohou Nové knihy a Knižní novinky, akvizitéři odpověděli záporně. SČKN
odesílá s týdenním předstihem na e-mail adresy akvizitérů elektronickou podobu čísel
Knižních novinek. Zástupce SČKN přislíbil, že tištěnou podobu začnou znovu rozesílat na
adresy akvizitérů pravidelně. Totéž požadují akvizitéři od vydavatele Literárních novin.
Dr. Bínová upozornila na zákony týkající se odevzdávání povinných výtisků neperiodických
publikací (37/1995 Sb.), vyhlášku týkající se nabídkové povinnosti (156/2003 Sb).
Vše citováno na adrese : www.nkp.cz/start/knihcin/akvizice/ODF/ODDL/pv.html
- uvedla možnost spolupráce s příslušnými krajskými úřady při upozorňování na povinnost
odevzdávat povinné výtisky a na nabídkovou povinnost vydavatelů. Uvedla příklad
Krajského úřadu Středočeského kraje, který vyzval SVK v Kladně ke spolupráci. Upozornění
krajského úřadu na povinnost odevzdávat povinné výtisky nebo na nabídkovou povinnost
bývá účelné a efektivní. Podání podnětu na provedení správního řízení je krajním řešením

- knihovny využívají možnosti upozorňování na povinnosti vydavatele, vystupují vždy v roli
oslovujícího, upomínajícího, upozorňujícího formou více či méně přátelskou
- dotaz, které další krajské úřady spolupracují obdobně - odpověď SVK Plzeň : Krajský úřad
Plzeňského kraje ukládá sankční poplatky pouze za neodevzdaný povinný výtisk, ne za
neplnění nabídkové povinnosti
Diskuse a připomínky
- zasílání nabídkové povinnosti podle zákona - tištěná forma? - vysvětlení formulace tištěná
forma - není stanoveno, zda může být v 21. století tištěná forma též elektronická podoba zákon byl tvořen před r. 1995!!
- Dr. Císař - informace a návrh k DPH v případě knih – v ČR 5%, v Evropě různé, někde
nulové (Anglie), někde až l7% (Dánsko) - možnost sankce za nedodržování zákonů zvýšením
DPH
- Dr. Dziková informovala o připravovaném setkání nakladatelů VŠ na Libri v Olomouci - 1.
týden v březnu - zašle pozvánku na vzájemné setkání
- Pí Lichtenbergová, akvizitérka SVK Ústí nad Labem uvedla připomínky a dotazy k tištěné
verzi Knižní novinky
- brněnští nakladatelé: JAMU, Vojenská akademie, Veterinární a farmaceutická fakulta MU nulové plnění nabídkové povinnosti prostřednistvím KN
Ostravská univerzita - různé úrovně nabídek
VUT v Brně - nekvalitní úrověň nabídkové povinnosti, nedostupné objednávky na nabízené
tituly
VŠCHT Pardubice - nedostupné
- nedobrá situace v informování o nabídkové povinnosti - snaha o společné nápravy i ze
strany knihovníků upozorňováním na nedodržování zákonů
- na web Národní knihovny je uveden vzorový dopis upozorňující na porušování/neplnění
zákona č. 37/95 Sb.
- neexistuje úplná/kompletní evidence vydavatelů neperiodických publikací – nekompletní
databázi vlastní agentura ISBN
Závěry, návrhy:
- IPOS Praha – doporučeno získat adresář vydavatelů a připravit dopis o nekompletních
informacích o vycházející české knižní produkci a o potřebě těchto informací pro práci a
plnění funkce vědeckých a studijních knihoven v příslušných regionech včetně evidence
regionálních nakladatelů
- do 3. prosince zaslat dr. Dzikové připomínky k úrovni bibliografického popisu pro potřeby
akvizitérů vědeckých knihoven
- změnu e-mailové adresy pro potřebu nabídkové povinnosti oznámit Mgr. Vlastě Havelkové,
povinný výtisk, Národní knihovna, která změnu uvede v seznamu knihoven s právem PV a
nabídkové povinnosti, adresa vlasta.havelkova@nkp.cz
V Kladně l. prosince 2003

zápis provedla: Vlasta Špáňová, akvizice Středočeské vědecké knihovny v Kladně, která Vám
všem přeje pěkný adventní čas, krásné chvíle vánoční a nepřeje nic špatného v roce příštím

