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Co je VPK

 systém pro služby dodávání dokumentů

 projekt spuštěn r. 2001

 v současnosti se na  VPK podílí necelých 50 především 
technicky zaměřených knihoven, které virtuálně 
sjednotily informace o odborných periodikách ve svých 
fondech do společného katalogu  Souborný katalog VPK
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 převažují odborné časopisy zaměřené na techniku a 
aplikované přírodní vědy a medicínu, v menší míře na 
společenské vědy X v blízké budoucnosti se změní

 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, pro PO 
odpadá nutnost každou objednávku fakturovat, EDD 
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Jaké služby VPK nabízí

 Kopie článků (v elektronické či tištěné podobě)

– z fondů nebo on-line databází knihoven

 Meziknihovní služby v rámci ČR

Mezinárodní meziknihovní služby

 Current contents (průběžné zasílání obsahů časopisů)
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Způsoby vyřízení požadavků

 Kopie dodávané elektronickou cestou – z titulu 
obsaženého v SK VPK, kopii koncový uživatel může 
obdržet elektronickou cestou ve formátu PDF (do 
osobní schránky), případně i formou tištěné kopie 
(tuto službu nemusí poskytovat všechny účastnické 
knihovny, proto není u všech titulů nabízena)



Způsoby vyřízení požadavků

 Papírové kopie – zaslání poštou nebo osobní 
vyzvednutí

 Výpůjčky z fondu jiných knihoven

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

 Kopie current contents – EDD, tištěné
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 Služby jsou dostupné pouze registrovaným   
uživatelům VPK

 Poskytovány  za úhradu
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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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EDD
 Od 2009 ceny služeb upravuje kolektivní smlouva mezi Dilia

a NK ČR (uzavřená 2008); další úprava cen 2011

 Službu lze využívat jen na území ČR

 komu: koncovému uživateli = fyzické osobě prostřednictvím 
knihovny (knihovna knihovně elektronicky → knihovna 
koncovému uživateli papírovou kopii); nižší sazba poplatků 
Dilia (2,42 Kč/str.)

 fyzické osobě, která se SC VPK uzavřela „Smlouvu o užívání 
adresáře“ (poplatek 6,05 Kč/str., nejméně 12,10 Kč; max. 
90,75 Kč)
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 knihovnám evidovaným na MK ČR (= zastupované 
knihovny, které poskytují službu EDD výhradně koncovému 
uživateli, tj. fyzické osobě). 
Zastupovaná knihovna povinna podle kolektivní smlouvy 
uzavřít s každým koncovým uživatelem „Smlouvu o 
poskytování služby elektronického dodávání dokumentů 
koncovému uživateli“

 knihovna objedná pro uživatele kopii prostřednictvím EDD 
→ kopie dorazí přímo do osobní schránky uživatele, ke které 
má přístup pouze on (poplatek 6,05 Kč/str.); 
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- 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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On-line zdroje
 kopie papírové či dodané elektronickou cestou

▪ typ kopií určuje licenční smlouva - každý typ uživatele má 
nastavené „své“ možnosti, které jsou pro daný dokument a 
žadatele povoleny
 ceník:  papírová kopie 2 Kč/str. + příp. poštovné

kopie dodané elektronickou cestou 2 Kč/str. (1-7 
stran), 8 a více stran 15 Kč

 Výjimka pro uživatele VPK 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 
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Uživatelé

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

 na základě podpisu smlouvy o využívání služeb VPK je 
zřízeno uživatelské konto, jehož prostřednictvím lze po 
složení min. finanční hotovosti využívat služby

 doplnění konta – v hotovosti, bankovním převodem na 
účet NTK na základě faktury, poštovní poukázkou vydanou 
NTK, bankovním převodem na účet NTK, složenkou typu A
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Uživatelé - kategorie

 VPK rozlišuje několik kategorií uživatelů –
různě nastavené podmínky využívání služeb –

z důvodů omezení autorským právem nebo       
licenčními podmínkami
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Uživatelé - kategorie

1. Fyzické osoby 

2. Právnické osoby:

• Knihovny evidované u MK ČR

• Knihovny neevidované

• Komerční subjekty
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Kategorie uživatelů – dostupné služby

 Fyzické osoby 
• z tištěných zdrojů (z fyzického fondu) EDD, 

papír. kopie
• z licencovaných DB papírové kopie
• MMS, CC
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Právnické osoby – dostupné služby

 Knihovny evidované na MK ČR

• z tištěných zdrojů (tj. z fyzického fondu) 
prostřednictvím EDD – koncový uživatel získá          
papírovou kopii  nebo pdf do osobní schránky
papír. kopie poštou

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

• MMS, CC, MVS (sigla)

Pozn. Nutnost doložit potvrzení o registraci na MK ČR
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Právnické osoby – dostupné služby

 Knihovny neevidované na MK ČR

• z tištěných zdrojů papírová kopie poštou 
nebo faxem

• z licencovaných zdrojů – uživateli knihovna 
předá papírovou kopii

• MMS, CC, MVS (sigla)
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Právnické osoby – dostupné služby

 Komerční subjekty

• z tištěných zdrojů papírová kopie

• MMS, CC

• (NE z online zdrojů ani EDD z fondu)
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Jak využívat služby

Praktická ukázka pro uživatele - knihovny

www.vpk.cz

http://www.vpk.cz/
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Účastnické knihovny

 hlavní funkce:

 poskytování služeb

 aktualizace dat v Souborném katalog VPK

 zajišťují přístup uživatelů k elektronickým 
zdrojům za podmínek daných multilicencemi 
VPK 

 využívají služby pro své uživatele
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 uživatelské 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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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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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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Kontakty

www.vpk.cz

Servisní centrum VPK

digi@techlib.cz

232 002 446

mailto:digi@techlib.cz
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Otázky?
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Děkuji za pozornost.


