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Co je VPK

 systém pro služby dodávání dokumentů

 projekt z r. 2000

 v současnosti se na  VPK podílí :

- 40 knihoven, které poskytují služby v rámci VPK ze svých fondů (SKVPK)

- 15 knihoven, které své fondy zahrnuly do Souborného katalogu VPK, své služby

však nabízejí prostřednictvím klasických meziknihovních služeb
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 převažují odborné časopisy zaměřené na techniku a aplikované přírodní vědy,

medicínu, chemii, v menší míře na společenské vědy 

 odpadá nutnost fyzické návštěvy knihovny – uživatel může objednávat služby

přes webové rozhraní, stejně tak mohou být jeho požadavky vyřízeny a 

doručeny elektronickou cestou nebo zasláním poštou, faxem

 výhodou je jednotný platební systém, odpadá nutnost každou objednávku 

fakturovat, usnadňuje vyúčtování poplatků Dilii (EDD)
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Servisní centrum VPK (SC VPK)

 Vedení a technická správa VPK

 Vedení a technická správa SK VPK

 Poskytování služeb

 Technická podpora 

 Provoz a údržba souvisejících technologií

 SC VPK zajišťuje NTK
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Jak se stát účastnickou knihovnou

Podmínky:

 knihovna evidovaná MK ČR s přidělenou siglou

 účast v systému služeb VPK je podmíněna spoluprací na 
budování SK VPK a poskytováním služeb VPK 

Účastnické knihovny uzavírají smlouvu s NTK jako Servisním centrem 
VPK 
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Účastnické knihovny

 hlavní funkce:

 poskytování služeb

 aktualizace dat v Souborném katalog VPK

 zajištění přístupu uživatelů k elektronickým zdrojům za podmínek 
daných multilicencemi

 využití služeb pro své uživatele

 finanční konto se zvláštním režimem (tj. konto, na kterém probíhají 
finanční transakce nejen v rámci využívání služeb (vklady na konto 
a úhrady služeb), ale současně v rámci poskytování služeb (příjmy 
za poskytnuté služby) 
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Jaké služby VPK nabízí
 Kopie článků (v elektronické či tištěné podobě) – z fondů nebo online databází

knihoven

 Meziknihovní služby 

 Mezinárodní meziknihovní služby

 Current contents (průběžné zasílání obsahů časopisů) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Služby jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům VPK

 Služby jsou poskytovány  za úhradu



Způsoby vyřízení požadavků

 Papírové kopie – zaslání poštou nebo osobní vyzvednutí

 EDD

 Výpůjčky z knihoven v ČR – poštou, osobní vyzvednutí

 Výpůjčky a kopie z fondů zahraničních knihoven –
prostřednictvím NTK, NLK, Knihovny AV ČR

 Kopie current contents – EDD, tištěné
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Uživatelé VPK

 Uživatelem VPK se mohou stát fyzické i právnické osoby se sídlem v ČR 

i zahraničí

 „Smlouva o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném 

serveru NTK a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální

polytechnické knihovny“

https://www.techlib.cz/cs/2892-virtualni-polytechnicka-knihovna#tab_list
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Lhůty vyřízení objednávky

Jak Standardní dodání Expresní dodání

poštou 72 hodin

faxem 24 hodin

elektronicky 72 hodin 24 hodin
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Ceník služeb – základní přehled

Založení uživatelského konta

ČR 50 Kč

zahraničí 130 Kč
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Ceník služeb – základní přehled
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Uživatelé - kategorie

1. Fyzické osoby 

2. Právnické osoby:

• Knihovny evidované u MK ČR

• Knihovny neevidované

• Komerční subjekty



210 mm

 služby typu document delivery (papírové kopie z fyzického 
fondu knihovny)

 služby typu electronic document delivery (EDD)

 z licencovaných DB papírové kopie

 kopie zaslané faxem

 MMS, CC
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2. Právnické osoby – dostupné služby

Knihovny evidované na MK ČR (Nutnost doložit potvrzení o registraci na 
MK ČR)

 služby typu document delivery (papírové kopie z fyzického fondu knihovny)

 služby typu electronic document delivery (EDD), koncový uživatel získá          
papírovou kopii nebo pdf do osobní schránky

 služby z licencovaných DB – dle licenčních podmínek, koncový uživatel - VŽDY 
papírová kopie

 kopie zaslané faxem

 MVS, MMS, CC
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2. Právnické osoby – dostupné služby

Knihovny neevidované na MK ČR

• služby typu document delivery (papírové kopie z fyzického fondu 
knihovny)

• služby z licencovaných DB – dle licenčních podmínek, koncový uživatel 
- VŽDY papírová kopie

• kopie zaslané faxem

• MVS, MMS, CC
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Právnické osoby – dostupné služby

Komerční subjekty
• služby typu document delivery (papírové kopie z fyzického fondu 

knihovny)

• kopie zaslané faxem

• MMS, CC

• (NE z online zdrojů ani EDD z fondu)
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Uživatelské konto VPK 
Uživatel: ABA013, Národní technická knihovna

Stav konta:
Stav příjmového účtu:
Stav výdajového účtu: 

Přehled zadaných požadavků
Zadání nového požadavku

Souborný katalog
Přehled požadavků k vyřízení
Vyřizování Current Contents

Odečet plateb za ostatní služby
Měsíční statistika

Reprografické služby uživatelů bez konta
Výpis z účtu
Nastavení

Správa koncových uživatelů služby EDD

Informace pro účastnické knihovny
Software ke stažení

Statistika
Přehled on-line pracovišť

Odhlásit
[Virtuální polytechnická knihovna] [Servisní centrum] [Souborný katalo

https://sc.vpk.cz/vpk/sc/reqlist
https://sc.vpk.cz/vpk/sc/newreq
https://sc.vpk.cz/vpk/sc/cat/find
https://sc.vpk.cz/vpk/sc/todolist
https://sc.vpk.cz/vpk/sc/cc/journal-list
https://sc.vpk.cz/vpk/sc/user/payment
https://sc.vpk.cz/vpk/sc/account/stat
https://sc.vpk.cz/vpk/sc/xrs/user-list
https://sc.vpk.cz/vpk/sc/account
https://sc.vpk.cz/vpk/sc/settings
https://sc.vpk.cz/vpk/sc/end-user/list
https://sc.vpk.cz/info
https://sc.vpk.cz/download
https://sc.vpk.cz/vpk/sc/stat
https://sc.vpk.cz/vpk/sc/online
https://sc.vpk.cz/logout.htm
http://www.vpk.cz/
https://sc.vpk.cz/vpk/sc
https://sc.vpk.cz/vpk/sc/cat/find
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Jak využívat služby

Praktická ukázka pro uživatele - knihovny

www.vpk.cz

1) Objednávka článku z časopisu z SK VPK/SK ČR - VPK

2) Objednávka článku mimo SK VPK

3) Ukázka objednávky MVS/SK VPK/SK ČR - VPK

4) Ukázka objednávky MMS

http://www.vpk.cz/
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Příklad

Knies, J. Příspěvky ku poznání diluviální fauny moravských jeskyň. 
Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a 
umění.1895,r.4 (4), s. 218-231. ISSN 1802-5757 (elektronickou 
cestou)

Poznámka : TEST

Praktická ukázka pro uživatele – knihovny
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Elektronické dodání dokumentu / EDD

účastnické knihovny

- poskytují službu EDD výhradně koncovému uživateli
- uzavírají s koncovým uživatelem „Smlouvu o poskytování služby elektronického dodávání dokumentů 
koncovému uživateli“

knihovna objedná kopii prostřednictvím EDD 
kopie dorazí přímo do osobní schránky uživatele, ke které má přístup pouze on
poplatek 6,05 Kč/str., nejméně 12,10 Kč; max. 90,75 Kč
výstup pro uživatele: pdf
stránky označeny: „EDD / [zkratka knihovny] – tato rozmnoženina slouží výhradně pro účely výzkumu a 
soukromého studia držitele uživatelského konta“
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Elektronické dodání dokumentu / EDD
Od 2009, resp. 2011 upravuje ceny služeb kolektivní smlouva mezi Dilia a NK ČR

Službu lze využívat jen na území ČR

Pro fyzickou / právnickou osobu, která se SC VPK uzavřela „Smlouvu o užívání adresáře …“ 

poplatek 6,05 Kč/str., nejméně 12,10 Kč; max. 90,75 Kč
výstup pro uživatele: pdf
např. 15 stran: 15 x 2 = 30,-Kč + 90,75 Kč = 120,75 Kč

poplatek 2,42 Kč/str., nejméně 12,10 Kč; max. 90,75 Kč
výstup pro uživatele: papírová kopie
např. 15 stran: 15 x 2 = 30,-Kč + 36,30 Kč = 66,30 Kč
(knihovna knihovně elektronicky → knihovna koncovému uživateli papírovou kopii)
„volné dílo“ – bez poplatků DILII
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Elektronické dodání dokumentu / EDD

- uživatel je povinen s kopií nakládat v souladu s autorským zákonem

- rozmnoženinu díla je oprávněn užít výlučně pro účely výzkumu a soukromého studia

- z kopie si uživatel zhotoví finální uživatelskou rozmnoženinu dle své volby v 
elektronické podobě ve formátu pdf nebo tištěnou kopii a doručenou elektronickou  
mezitímní rozmnoženinu umístěnou na zabezpečeném serveru odstraní.
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Požadavky na licencované zdroje

kopie papírové či dodané elektronickou cestou

▪ typ kopií určuje licenční smlouva  - každý typ uživatele má určité možnosti

 Výjimka pro uživatele VPK (i když nejsou veřejné knihovny) k využívání  služeb z 
on-line zdrojů:

1) organizace splňující definici Rámce společenství pro  státní podporu výzkumu, vývoje a 

inovací č. 2006/c-323/01  
2) organizace splňující výjimku č. 800/2008 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 

2008 o blokových výjimkách 



Hlavní autoři: Wichterle, Ivan, 1939-

(Autor), Mertl, 

Ivan (Autor)

Médium: Kniha

Jazyk: čeština

Vydáno: Praha : Academia, 1968

Edice: Studie ČSAV ; čís. 

3/1968

Azeotropická a extraktivní destilace
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https://vufind.techlib.cz/Author/Home?author=Wichterle,+Ivan,+1939-
https://vufind.techlib.cz/Author/Home?author=Mertl,+Ivan
https://vufind.techlib.cz/Search/Results?lookfor="Studie+%C4%8CSAV+;"&type=Series
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Kontakty

www.vpk.cz

Servisní centrum VPK

digi@techlib.cz

232 002 446

mailto:digi@techlib.cz
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Děkuji za pozornost.


