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Příloha č. I

ŽÁDOST
o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění, literatury a knihoven MK
na podprogram Informační zdroje. Linie B. Zpřístupnění informačních
zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových
informačních bran a Centrálního portálu knihoven
Veřejné informační služby knihoven
pro rok 2013 – 2. kolo

Název nebo obchodní firma provozovatele knihovny (právnické osoby):
Národní knihovna České republiky
Sídlo: Klementinum 190
110 00 Praha 1
Právní forma: Příspěvková organizace (zřizovatel MK ČR)
Jméno a příjmení statutárního zástupce/statutárních zástupců:
Ing. Tomáš Böhm

Jméno a příjmení provozovatele knihovny (fyzické osoby): -Rodné číslo: ---

Datum narození: ---

Místo trvalého pobytu: -Tel.: +420 221 663 262

E-mail: sekret@nkp.cz

IČ: 00023221

DIČ: CZ00023221

Bankovní spojení: (číslo účtu/kód banky) 85535-011/0100
Kraj: Praha
NUTS (kód území): CZ0101
Evidenční číslo knihovny: 1602/2002
Adresa finančního úřadu: Finanční úřad pro Prahu 1, P. O. BOX 561, Štěpánská 28, 112
33 Praha 1
Název projektu: Optimalizace SFX v rámci Jednotné informační brány a Centrálního
portálu knihoven v celonárodním měřítku
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Termín realizace: rok 2013
Místo realizace: Praha (dopad a využití celonárodní a mezinárodní)
Požadovaná výše dotace (zaokr. v celých tis. Kč): 48 000 Kč
Osoba odpovídající za projekt (včetně kontaktu): Mgr. Edita Lichtenbergová
Tel.: 420 221 663 302, e-mail: edita.lichtenbergova@nkp.cz

Žadatel o dotaci
- potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že nemá žádné nevyrovnané
závazky dle § 2 nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla
poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády
č. 235/2005 Sb.,
- potvrzuje, že údaje uvedené v žádosti jsou správné, úplné a pravdivé,
- prohlašuje, že se seznámil s vyhlašovacími podmínkami a akceptuje je,
- prohlašuje, že věnoval zvláštní pozornost údajům na str. 4 žádosti,
- prohlašuje, že tištěná a elektronická verze žádosti a jejích příloh jsou identické,
- dává podáním této žádosti Ministerstvu kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1, IČ:
00023671, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů o
své osobě uvedených v této žádosti a s jejich zveřejněním ve veřejně
přístupném informačním systému Ministerstva financí – CEDR, případně jiným zákonem
stanoveným způsobem, za účelem poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Ministerstvem
kultury, a to na dobu nezbytně nutnou.

V Praze dne 30. července 2013
................................................................................
podpis žadatele

razítko
(u právnické osoby)
Oprávněná osoba jedná jako (nehodící se škrtněte):
statutární orgán žadatele

na základě udělené plné moci
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI 1
Typ knihovny
(zatrhněte):
Městská
Místní

NK

KK

Jiný typ subjektu:

Muzejní

Jiná:

Počet obyvatel obce: 1 241 664

Sdružení

Nadace

o.p.s.

s.r.o.

Počet uživatelů/rok: 409 545

Počet hodin v týdnu pro veřejnost, kdy jsou Počet knihovních jednotek: 6 743 729
přístupné základní služby knihovny:80
Počet zaměstnanců (úvazků): 429

Přírůstek sv./rok: 98 335

Počet odebíraných titulů periodik/rok:10 776
Počet počítačů celkem: 708

Počet výpůjček/rok: 719 086

Z toho v síti: 620
Z toho pro uživatele: 66
Rychlost vnitřní sítě současná: 1Gb/s
Automatizovaný knihovnický systém ano
Používaný AKS: Aleph

Z toho napojených na Internet: 31
Plánovaná rychlost vnitřní sítě (a kdy):1 Gb/s

Zatrhněte současný typ připojení na Internet
Optika

Pevná linka

ADSL

Plánovaný AKS: Aleph

Rychlost připojení současná: 1 Gb/s
Rychlost plánovaná (a kdy): 1 Gb/s
ISDN
Radiový
Vytáčené Jiné:
spoj
spojení

POSKYTNUTÉ DOTACE Z PODPROGRAMU VISK 8/B
Rok 2012
Žádáno/získáno: 4 498 000 Kč / 3 700 000 Kč
Stručné zhodnocení použití grantu:
Vzhledem k významné redukci přidělených finančních prostředků v porovnání s požadovanou
částkou bylo nutné podat upravený projekt. Všechny cíle uvedené v upraveném projektu byly
splněny.
Rok 2013
Žádáno/získáno:..3 432 000 Kč / 3 432 000 Kč...............................................................
Stručné zhodnocení použití grantu: V roce 2013 probíhá bezproblémový provoz, cíle jsou
plněny.
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Seznam osob, v nichž má žadatel, který je právnickou osobu, podíl2:
Název osoby:…---……………………………………………………………………….
Sídlo osoby:……………………………………………………………………………...
IČ:…………………………………Výše podílu žadatele v této osobě v %:……………
Seznam můžete případně vytvořit na více stran (zkopírováním předchozích tří řádků), držte
se však, prosím, daného vzoru.

Seznam osob, které mají podíl v žadateli, který je právnickou osobou3:
Název osoby/Jméno a příjmení:……---…………………………………………………
Sídlo/Trvalý pobyt:………………………………………………………………………
IČ, je-li přiděleno:……………………………………………………………………….
Seznam můžete případně vytvořit na více stran (zkopírováním předchozích tří řádků), držte
se však, prosím, daného vzoru.

Seznam osob, které jsou se žadatelem – právnickou osobou v obchodním vztahu a mají
z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti v souvislosti s projektem, na který je
dotace žádána, prospěch, jenž se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými
osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek4:
Název osoby/Jméno a příjmení:………---………………………………………………
Sídlo/Trvalý pobyt:………………………………………………………………………
IČ, je-li přiděleno:……………………………………………………………………….
Seznam můžete případně vytvořit na více stran (zkopírováním předchozích tří řádků), držte
se však, prosím, daného vzoru.

Uveďte stav ke dni podání žádosti
Týká se zejm. žadatelů akciových společností s listinnými akciemi na majitele. Uveďte jen tehdy, nelze-li tyto
osoby identifikovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, který je přílohou žádosti.
4
Jde o určení, zda žadatel v souvislosti s projektem uzavírá nestandardní obchodní vztahy zvýhodňující
žadatelova smluvního partnera v porovnání s běžnými obchodními podmínkami. To nebrání poskytnutí dotace,
takoví zvýhodnění smluvní partneři však musí být v žádosti uvedeni.
2
3
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Popis projektu
Charakteristika:
Jedná se o přípravnou činnost pro budování Centrálního portálu knihoven (CPK), optimalizaci
služby SFX pro podporu sloučených identit pomoci služby Perun eduID.cz.
Přínos:
Návrh odpovídá zadání projektu - vývoj funkcionality podpoří centrální funkce CPK.
Funkcionalita vyvinutá z prostředků projektu bude bezplatně dostupná i dalším knihovnám
používajícím SFX. Daná funkcionalita bude zachována i ve vyšších verzích SFX a dostupná
bezplatně všem stávajícím i novým zákazníkům SFX.
Záměr:
Vytvoření aplikace - Add-On, která doplní do SFX funkcionalitu volby instituce na základě
sloučených identit v rámci služby Perun eduID.cz. Služba Perun je provozována jako jedna ze
služeb České akademické federace identit eduID.cz a slouží pro vytváření virtuálních
organizací, skupin nebo slučování identit uživatele pro potřeby u poskytovatelů služeb jako
například CPK. Aplikace volají funkce služby Perun pomocí API. Koncoví uživatelé s Perun
pracují pomocí webového rozhranní. Podrobný popis služby je uveden na stánkách
https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Perun.
Add-On bude při tvorbě SFX menu volat API služby Perun eduID.cz, ze služby Perun získá
seznam identit uživatele a v záhlaví SFX menu vykreslí nabídku institucí podle získaných
identit. Uživatel si v nabídce bude moci vybrat optimální z institucí, pro kterou má SFX
vytvořit nabídku služeb a linkovat k poskytovatelům služeb za tuto instituci. Tímto způsobem
na úrovni SFX linkserveru bude řešen stav, kdy poskytovatelé služeb nepodporují práci se
sloučenými identitami uživatele, pracují jen s jednou identitou uživatele afiliovanou k jedné
instituci. Na základě volby uživatele v nabídce vykreslené Add-On přegeneruje SFX menu s
nabídkou služeb pro instituci podle volby uživatele.
Záměrem Discovery systému CPK je nabídnout uživateli vyhledávání ve všech
elektronických zdrojích dostupných v síti knihoven ČR. Úlohou linkserveru v rámci CPK pak
bude pro vyhledané záznamy dokumentů zajistit kontextové prolinkování podle afiliací
uživatele na plný text dokumentu nebo na uživatelem vybranou relevatní službu jako
například vygenerování citace dokumetu, uložení citace v citačním manažeru.
V konfiguraci linkserveru SFX Jednotné informační brány (JIB) je podle podkladů NK a
knihoven zapojených v JIB definováno, které elektronické zdroje knihovny pro své čtenáře
předplácí. Linkserver linkuje uživatele na požadovaný dokument a cílový elektronický zdroj
provádí autentizaci. Při linkování linkserver neprovádí autentizaci uživatele, nepracuje s
afiliacemi uživatele a autentizaci ponechává na cílovém elektronickém zdroji. Definice
předplatného elektronických zdrojů link server využívá při generování seznamů
elektronických časopisů a elektronických knih, při exportech MARC záznamů elektronických
časopisů pro import do katalogů knihoven.
Po implementaci Add-On bude linkserver při linkování pracovat s afiliacemi definovanými
uživatelem v rámci služby Perun eduID.cz. Díky tomu bude linkserver na cílový
elektronických zdroj linkovat se znalostí afiliace uživatele. Linkování bude využívat
shibbolethové WAYFless linkovaní nebo linkování přes proxy server knihovny. Jedná se o
uživatelsky výrazně komfortnější variantu než je používána v linkserveru bez Add-On.
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Add-On bude využívaný SFX v rámci JIB i rámci CPK. V rámci CPK bude navíc využíváno
volání SFX API v Discovery systému k zobrazení on-line dostupnosti plného textu
dokumentu v síti knihoven ČR.
Add-On bude volán SFX před zobrazením SFX menu. Add-On zavolá API Perun eduID.cz a
zjistí afiliace uživatele definované uživatelem v rámci Perun. Pro afiliace získané v Perun
provede Add-On mapování na instituce definované v rámci SFX. Pro mapování Perun použije
konfigurační soubor s definovaným párovámím mezi hodnotami používanými v Perun a
hodnotami používanými v SFX. V rámci Perun jsou jako identifikátory institucí používavé
Entity ID definované organizacemi v rámci eduID.cz. Entity ID jsou uvedeny v metadatech
eduID.cz. Po zjištění afiliací uživatele z Perun eduID.cz nastaví Add-On instituci pro
vygenerování SFX menu a vykreslí rámci SFX menu nabídku s názvy institucí podle afiliací
uživatele z Perun eduID.cz. Add-On nastaví abecedně první z institucí získaných z Perun
eduID.cz nebo prioritně instituci definovanou v OpenURL od Discovery systému CPK. Pokud
uživatel vybere v nabídce vykreslené Add-On jinou instituci, provede se přegenerování SFX
menu pro tuto instituci. Po vybrání služby v SFX menu bude provedeno linkování na cílový
dokument či službu s ohledem na zvolenou instituci. Pro linkování na plný text dokumentu
bude provedeno shibbolethové WAYFless linkování nebo linkování přes proxy server dané
instituce podle toho, zda instituce u daného elektronického zdroje využívá shibbolethovou
autentizaci. Shibbolethová autentizace bude použita primárně, linkování přes proxy server
bude použito jako alternativa, pokud shibbolethové WAYFless linkování nebude možné
využit. Shibbolethové WAYFless linkování narozdíl od linkování přes proxy server uživateli
zajistí jednotné přihlášení až na úroveň personalizovaných služeb u cílových elektronických
zdrojů.
Splnění podmínek pro získání dotace
NK ČR splňuje předepsané podmínky:
komplexní automatizace knihovnických procesů v kvalitním, stabilním systému
s implementovanými a dostatečně odzkoušenými standardy (Z39.50 profil JIB http://jibinfo.cuni.cz/dokumenty/techdoc/ProfilJIB.pdf, OAI-PMH, MARC 21 nebo UNIMARC, podpora
katalogizace podle AACR2R, OpenURL, DOI/PMID, Shibboleth, RSS, UTF-8) ANO,
systém ALEPH a další aplikace používané v NK ČR splňují uvedené podmínky, v
NK ČR jsou dodržovány jmenované standardy pro katalogizaci
ochota poskytnout vlastní informační zdroje (především katalogy, databáze a obsah
digitálních knihoven) zdarma – ANO, NK ČR již své katalogy a databáze zdarma
poskytuje
existence katalogů, databází a digitálních knihoven zvláštního významu pro ostatní
knihovny z pohledu funkcí (národní, ústřední odborné, krajské knihovny) nebo
speciálního zaměření, pravidelné přispívání do Souborného katalogu ČR – ANO,
katalogy, databáze a digitální knihovny NK mají zcela zásadní význam pro ostatní
knihovny
dostatečné zkušenosti s automatizací knihovnických procesů – ANO (od počátku 80.
let 20. století)
kvalitní připojení zaručující trvalou a snadnou dostupnost nabízených zdrojů – ANO –
viz tabulka Základní údaje o žadateli
datová prostupnost a rychlost Z39.50 serveru musí být taková, aby byly všechny
dotazy zodpovězeny maximálně do 30 sekund – ANO, je splněno
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Příloha č. II
ROZPOČET PROJEKTU
Požadavek na
dotaci
Celkové náklady projektu (Kč):

48000

Vyjádřete v procentech poměr mezi
požadovanou dotací a náklady
hrazenými z ostatních zdrojů (v %)

100%

Investiční náklady projektu:
Položka:

Vlastní
prostředky
(finanční
spoluúčast)

Náklady
projektu celkem
48000

0%*

100%

Požadavek na
dotaci

Vlastní
prostředky

Investiční
náklady
projektu celkem

Požadavek na
dotaci

Vlastní
prostředky

Neinvestiční
náklady
projektu celkem

Celkem investiční náklady:
Neinvestiční náklady projektu:
Položka:
1) nákupy - drobný hmotný majetek
-ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek
2) služby
3) ostatní osobní náklady (OON)
4) ostatní
Celkem neinvestiční náklady:
Další zdroje krytí projektu:
Požadavek na dotaci zaokrouhlete na celé tisíce.

48000

48000

48000

48000
žádné

Investiční prostředky
Mezi investiční prostředky patří zejména:
nákupy – nákup dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní technika apod., jejíž pořizovací
cena je vyšší než 40 tis. Kč),
- nákup dlouhodobého nehmotného majetku (programové vybavení nad 60 tis. Kč).
Neinvestiční prostředky
Mezi neinvestiční prostředky se započítávají zejména:
a) nákupy - nákup drobného hmotného majetku (materiál, výpočetní technika),
- nákup ostatního dlouhodobého nehmotného majetku (programové vybavení do
60 tis. Kč, licenční a patentové poplatky),
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služby – např. lektorské, konzultační a poradenské služby, telekomunikační poplatky,
c) ostatní osobní náklady,
d) ostatní – např. režijní náklady, pojištění.
b)

8
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KOMENTÁŘ ROZPOČTU
Celkové náklady: (tzn. součet všech nákladů na projekt: vlastní, příp. další zdroje +
dotace): 48000 Kč
Investiční náklady: (Přesně specifikujte jednotlivé položky uvedené v tabulce včetně jejich
vyčíslení v Kč)

-

celkem:

z toho dotace: 48000 Kč

-

vlastní prostředky:*

Neinvestiční náklady: (Přesně specifikujte jednotlivé položky uvedené v tabulce pod body
1), 2), 3) a 4) včetně vyčíslení v Kč. U ostatních osobních nákladů uveďte rozpis osob
podílejících se na zajištění projektu včetně výše úvazků nebo počtu hodin. U režijních
nákladů uveďte jejich propočet.)

-

celkem:

48000 Kč

-

z toho dotace:

48000 Kč

-

vlastní prostředky:

0 Kč

*Projekt JIB patřil do skupiny projektů NK ČR, které byly z prostředků programu
VISK převáděny do provozních prostředků Národní knihovny ČR, a tudíž u něj nebyla
požadována finanční spoluúčast. Většina projektů provozovaných v tomto režimu bude
nadále financována z provozních prostředků NK ČR mimo program VISK. JIB byla
ponechána jako projekt v rámci podprogramu VISK 8/B vzhledem k tomu, že jde o
projekt časově omezený – JIB by měla být do konce roku 2014 transformována do
Centrálního portálu českých knihoven, který tvoří jeden z pilířů Koncepce rozvoje
knihoven. Vzhledem k tomu, že se v případě JIB nejedná o podporu činnosti NK ČR, ale
o projekt, který využívají jako základ svých služeb i pro katalogizaci všechny české
knihovny, žádáme pro tento projekt o schválení výjimky ve smyslu příkazu ministra
kultury č. 25/2010, kterým se vydává směrnice pro poskytování neinvestičních a
investičních dotací ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury, čl. II, odst. 4 a umožnění
zachování již několik let uplatňovaného režimu 100%ního hrazení z dotace ze státního
rozpočtu bez finanční spoluúčasti NK ČR.
Další zdroje krytí projektu (i předpokládané):
(Vypište, pokud žádáte o grant na stejný projekt i u jiné organizace. Jedná se pouze o
informativní údaj.): žádné
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Investiční náklady
žádné
1) Nákupy, drobný hmotný majetek
žádné

2) Služby
Specifikace a cena: Vytvoření aplikace - Add-On, která doplní do SFX funkcionalitu volby
instituce na základě sloučených identit v rámci služby Perun eduID.cz 48000 Kč
Zajišťuje: Jan Krajíc (ÚVT UK)

3) Ostatní osobní náklady
žádné
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