
VPK : 
změny v ukotvení služby pod NTK

Marcela Ouzká
marcela.ouzka@techlib.cz

oddělení meziknihovních služeb

Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby
knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a 

komunikační technologie v knihovnictví 2017"

15. 11. 2018NTK, Praha
Prezentace je dostupná pod licencí Creative Commons na: http://repozitar.techlib.cz/record/1321

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://repozitar.techlib.cz/record/1321


VPK

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?



VPK 

VŠICHNI uživatelé VPK budou zároveň 
uživatelé NTK 

–
co to v praxi znamená?



VPK

1. SMLOUVA mezi 

NTK (zřizovatel a dodavatel) 
a 

knihovnou (uživatel; příp. subdodavatel)

=> kromě stále platného smluvního vztahu ošetřujícího VPK
nutno též podepsat Smlouvu s NTK (Smlouva o využívání služeb 
integrované knihovny)
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Smlouva
* zavedení do databáze uživatelů NTK (uživatels. kategorie PE, PN, PK, PZ)

* zřízení finančního konta v platebním systému NTK – do budoucna bude 
využito pro složení  zálohy na služby ZÍSKEJ

* žádné registrační poplatky, automatické prodlužování členství

* knihovny VPK budou moci využít objednávání služeb (MVS, MRS, 
EDD, MMS) z fondu NTK prostřednictvím jejího katalogu (stejné přihl. 
údaje jako ve VPK) a k úhradě využít záloh složených ve VPK - pokud k tomu 
dají při podpisu NTK smlouvy souhlas (tj. knihovny mohou „zaplatit“ za 
služby objednané z katalogu NTK penězi složenými ve VPK)
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Smlouva
* když smlouva a registrace, pak i možnost využívat služby poskytované 

integrovanou knihovnou vč. možnosti úhrady prostřednictvím platebního 
systému (PS) 

* v 1.Q. bude pro knihovny z VPK zprovozněna možnost objednat si MS i 
prostřednictvím katalogu NTK:

MVS; MRS-papírové kopie; MRS-EDD; MMS

* stejné přihl. údaje jako ve VPK (pokud to bude možné)

* k úhradě bude možno využít záloh složených ve VPK - pokud k tomu 
dá knihovna při podpisu NTK smlouvy souhlas (tj. knihovna bude moci 
„zaplatit“ za služby objednané z fondu IK - mimo VPK - penězi složenými ve 
VPK)
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Se smlouvou zašleme i prohlášení, že „VPK knihovna XY“ 
ne/souhlasí s tím, že
* z částky vložené na konto ve VPK č. XXXXXX jako záloha na služby dodávání 

dokumentů bude suma ……. Kč převedena do PS v NTK tak, aby z ní mohly být 
hrazeny požadavky vytvořené z katalogu NTK či prostřednictvím systému ZÍSKEJ  
* z částky vložené na konto ve VPK č. XXXXXX jako záloha na služby dodávání 
dokumentů bude při kladném vyřízení každé objednávky z katalogu NTK či 
prostřednictvím ZÍSKEJ uhrazena dodaná služba z částky složené knihovnou na 
konto ve VPK vždy ad hoc

* doplní nově vytvořené konto v PS NTK z vlastních zdrojů tak, aby mohla z 
těchto prostředků hradit služby objednané via katalog NTK a systém ZÍSKEJ
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Knihovna XY (č. konta ve VPK XXXXXX) nesouhlasí s využitím finančních prostředků 
složených jako záloha v systému VPK na úhradu požadavků objednaných 
prostřednictvím katalogu NTK či systému ZÍSKEJ a požaduje vyúčtování 
realizovaných služeb prostřednictvím faktury.
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2. Ryze DVOJSTRANNÝ vztah 
se promítne ve vyúčtování
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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
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



NTK pro ABA008
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3. výdaje
* výdaje Vám rovnou strhneme z Vašeho výdajového konta v PS NTK, 
které si doplníte zálohou (či převedením části z prostředků deponovaných 
na Vašem účtu ve VPK); v PS NTK bude přehled Vašich výdajů – např.
EDD: 48,62 Kč
MRS: 20,00 Kč

* odečteme je z Vašeho finančního konta ve VPK – př. 
Jiná služba (EDD_NTK) 48,62
Jiná služba (MRS_NTK) 20,00

* vystavíme fakturu
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Stanovení maxima
maximální výše zůstatku na výdajovém účtu v PS NTK 

= 

20 000 Kč
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4. příjmy

Služby poskytujete nadále via VPK – nic se nemění!!!
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Otázky??

Děkuji za pozornost!
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