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VPK x Získej 

Čeká nás přechod z VPK do Získej

Co zůstane stejné??



VPK x Získej 

1. 

NTK = zřizovatel systému pro dodávání dokumentů; 
= zařizuje dodávání

2.

NTK = Servisní centrum:
* uzavírání smluv; 
* vyúčtování;
* hlídání dodacích lhůt, výše konta..;
* fakturace, vč. zálohových faktur
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3.

Účet NTK – peníze za služby (Vaše zálohy i příjmy) nadále na účtu 
NTK

4.

NTK = reklamační centrum:
* oslovení dodavatelské knihovny s žádostí o opravu konečné

částky
* oprávnění měnit/upravovat výslednou částku 

= centrum technické podpory
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5.

Modulární systém – dnes MMS, MVS, kopie

6. 

Správa svého konta (adresy, maily…) a svých služeb

7.

Lhůty

8.

Ceník??
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Co bude jiné??
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NTK = zřizovatel systému pro dodávání dokumentů a dodavatel 
služeb; 

NTK zařizuje dodávání – ať už z vlastních fondů nebo 
zprostředkovává dodání požadovaného dokumentu z fondů jiné 
instituce (= subdodavatele)

co z toho vyplývá?
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VŠICHNI uživatelé Získej musí být 
zároveň uživatelé NTK 

–

co to v praxi znamená?
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1. smlouva mezi NTK (zřizovatel a dodavatel) 

a 
knihovnou (uživatel; příp. subdodavatel)

=> kromě uzavření smluvního vztahu pro Získej nutno též podepsat 

Smlouvu  s NTK:
* zavedení do databáze uživatelů NTK
* zřízení finančního konta v platebním systému NTK, kde bude složena záloha na 

služby Získej - jako doposud ve VPK 
* smlouva 2v1
* žádné registrační poplatky, žádné prodlužování členství
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2. ryze DVOJSTRANNÝ vztah 
složitě řečeno: 
Vy žádáte NTK, NTK pro Vás zařídí – JAK? 
NTK požádá jinou instituci, aby dodala NTK kopie /dokument 
a opět => instituce dodá NTK a NTK předá Vám

v překladu: „NTK osloví Vámi vybrané instituce“ 

ŽÁDNOU PANIKU!!!

ve skutečnosti bude vše jako doposud - tento dvojstranný vztah uvidíte jen ve 
vyúčtování



Dodavatel, subdodavatel a uživatel
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3. vyúčtování



VPK x Získej 

a/ uživatelské (žádající) instituce (využívá systém pouze pro získání 
služeb ze systému = kopií, dokumentů):

Vaše instituce NTK

žadatel služeb dodavatel služeb
dlužník                                                  příjemce

výdajové konto       příjmové konto
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b/ subdodavatelské instituce (služby využívají i do systému 
poskytují):

Vaše instituce NTK

dodavatel služeb žadatel služeb
příjemce dlužník 

příjmové konto evidence Vašich pohledávek
(eviduje pohledávky vůči NTK) vůči NTK
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náhled účetnictví podobný

POUZE v pozici žadatele/dodavatele služeb = NTK

součástí informace o tom, pro koho NTK službu zařizovala/od koho žádala, 
abyste měli přehled, jaké knihovny požadavek iniciovaly /vyřizovaly)
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4. záloha a zálohové účetnictví

= NIC NOVÉHO

peníze budou složeny na finančním kontě NTK jako u běžných zákazníků, 
nikoli na zvláštním účtu pro VPK 
= Váš výdajový účet. 

Zde se bude nabíjet konto tzv. zálohou
Servisní centrum bude nadále vytvářet zálohovou fakturu na vyžádání 
jako doposud u VPK 

zálohové účetnictví
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Záloha
= výhoda vložených peněz 

→ v měsíčním účtovacím období nebudou neuhrazené pohledávky 
přecházet do dalšího měsíce

→ nebude nutné vzájemně si pohledávky fakturovat

X
pokud nebude záloha, NTK musí MĚSÍČNĚ každému zákazníkovi 
vyfakturovat pohledávky a převést je na jeho bankovní konto 
(i kdyby šlo o 0 či 1 Kč)
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5. výdaje

výdaje Vám rovnou strhneme z Vašeho výdajového konta, které si 
doplníte zálohou

Vaše výdaje = náš (NTK) příjem
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Stanovení maxima

maximální výše zůstatku na výdajovém účtu 
= 

20 000 Kč
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6. příjmy

aneb Jak se dostat k penězům? 

a/
příjmový a výdajový účet jsou DVĚ různé položky, tudíž nebude možno 
požádat o převedení části příjmů na výdajový účet;
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b/

příjmy = to, co jste za služby vydělali 
= bude možno žádat po NTK dle Vašeho uvážení (resp. dle uvážení 

Vašeho účetního oddělení) formou faktury

= podklady pro fakturaci bude umět systém generovat

NTK Vám požadovanou částku zašle na Váš bankovní účet
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7. centrální katalog
Není – data sbírána z CPK, SK ČR a do budoucna z CzechELIBu

8. správa profilu
Větší míra samostatnosti při nastavování a správě profilu:

* generování hesla
* starost o aktuální adresy, kontakty...
* nastavení poskytovaných služeb
* zodpovědnost za výkon jednotlivých služeb
* aktivace/deaktivace
* nastavení předvýběru oslovených knihoven



Otázky??

Děkuji za pozornost!
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