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O ČEM TEDY DNES BUDE ŘEČ?

 1. Na základě jakých zdrojů urgujeme

 2. Jak povinné výtisky vymáháme

 3. Ředitelské urgence



PODKLADY PRO URGENCE BAS 60

 Samonakladatelé

 PV1

 Tipy od kolegů (pv@nkp.cz – děkujeme )

 Eutilita 33b v ALEPHu

 Různé typy databází (České knihy, ČBDB, 

Databáze knih apod.)

 Webové stránky nakladatele

mailto:pv@nkp.cz




JAK POVINNÉ VÝTISKY VYMÁHÁME

Telefonicky

 Pasivně – nakladatelé volají s 
dotazem, zda máme PV jejich 

publikací

 Aktivně – sami zajišťujeme PV od 

nakladatelů

Mailem / Poštou
 Preferujeme komunikaci mailovou, 

tj. písemnou, zejména kvůli 

následným dalším krokům spojeným 

s urgováním PV



EVIDENCE URGOVANÝCH 

POVINNÝCH VÝTISKŮ

Sdílená tabulka v Excelu, kam zaznamenáváme 

údaje o knize, zj. poznámku k urgenci
Příklady poznámek k urgenci:

- nakladatel knihu dodá

- náklad je rozebraný

- mail, na který urgenci posíláme



ŘEDITELSKÁ URGENCE

První urgence

 formální, podle vzoru

Druhá urgence
 zpravidla do dvou měsíců po první 

urgenci

 může být též formalizovaná, nebo, 

pokud nakladatel komunikuje, může 
mít podobu zjišťovacího telefonátu 

nakladateli

 pokud nakladatel nekomunikuje, 

následuje:



VZOR URGENCE



ŘEDITELSKÁ URGENCE

 letos pilotní režim

 materiály připravujeme pro vedoucí ODDD, která ředitelskou 

urgenci odesílá na sekretariát GŘ NK ČR

 sekretariát GŘ urgenci vypraví pod svým číslem jednacím a 

nakladatel má 30 dnů na to, aby dodal chybějící pv



DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S 

ŘEDITELSKÝMI URGENCEMI

Nakladatelství Aula

 v průběhu 30 dnů dodala 90 % 
chybějících titulů, jeden titul dodala 

po uplynutí lhůty (bez vyzvání, sama 

titul poslala)

Nakladatelství 

Imagination of People
 reagovali na druhou (telefonickou) 

urgenci, ale splnili ji pouze 

částečně, dál nereagovali

 po dvou týdnech po odeslání 
ředitelské urgence poslali rozpis 

balíčků, kdy jaké tituly dodají



DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S 

ŘEDITELSKÝMI URGENCEMI 2

Nakladatelství Teapot

 reakce na první urgenci byla, že 
nám pv rozhodně nepošlou

 nakladateli následně poslána 

rovnou ředitelská urgence, které 

nyní běží třicetidenní lhůta



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Kristýna Ljubková

Oddělení doplňování domácích dokumentů – Povinný výtisk
Národní knihovna ČR
Sodomkova 1146/2, 102 00 Praha 15
kristyna.ljubkova@nkp.cz | pv@nkp.cz | www.nkp.cz
tel: 221 663 304

mailto:kristyna.ljubkova@nkp.cz
mailto:pv@nkp.cz
http://www.nkp.cz/

