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Z hlediska UKN je zajímavé:

1. Miroslav Bartošek (MUNI) – Shrnutí miniankety. Do ankety odpovědělo 53 účastníků ze
21 VŠ. problémovými oblastmi návrhu NTK jsou: způsob financování a finanční toky, funkce
centra, organizace centra (řídící struktury aj.), právní forma centra, legislativní prostředí a
postup NTK při zpracování návrhu. Navrhuje AKVŠ konstruktivně jednat s partnery (MŠMT,
AV, NTK, RVŠ), inspirovat se slovenským modelem, státní podpora by měla být institucionální.
Je nutné nespěchat, věcně prodiskutovat všechny aspekty.

2. Věra Svobodová (MENDELU, výkonný výbor AKVŠ) – Stanovisko výkonného výboru

AKVŠ. Model NTK má doznat zásadních úprav. Cílem je navrhnout moderní, funkční,

ekonomicky přínosný model v souladu s připravovanou národní politikou podpory VaVaI,

který bude odpovídat potřebám VŠ, AV a výzkumných organizací a bude zohledňovat rychle

měnící se situaci v oblasti vědeckého publikování. Návrh NTK - ohrožuje autonomii VO v

rozhodování o financích, je zpracován na míru velkým multioborovým zdrojům, problematické

je zapojení komerčního sektoru, je sporná navrhovaná právní forma centra, složitá struktura,

neznámé financování, vysoké náklady na provoz, ne všechny navržené funkce jsou účelné

(např. MVS, centrální propagace EIZ, školení koncových uživatelů). VV AKVŠ navrhuje, aby

každoroční částka na finanční zajištění EIZ byla institucionální (ne účelová).

3. Diskuse k jednotlivým bodům. Je otázkou, co vlastně od centra chceme, jaké jsou nezbytné

funkce centra. Argument - knihovny VŠ jsou jedním z hlavních zákazníků centra! Jasné

požadavky - zachovat autonomii organizací v rozhodování o nákupu EIZ, centrum má

centralizovat vyjednávání, administrovat nákup včetně výběrových řízení, poskytovat

technickou podporu a školení školitelů. Nakupování informačních zdrojů v současném modelu

přes projekty je neudržitelné a nákladné. Sporné body - délka licencí (je nutné zajistit

dlouhodobost financování EIZ), důležitá bude flexibilita a opce. Je otázkou, jestli státní

finanční podpora pro EIZ je/není nutná? (Nutné rozhodnutí rady VŠ.) VŠ mají s NTK negativní

zkušenosti, NTK nereagovala na připomínky VV AKVŠ. Za předpokladu, že bude ochota z

obou stran, pak AKVŠ nemá problém v tom, aby NTK pokračovala v přípravách centra.

4. Výsledek diskuse. Chceme licenční centrum, kde lídrem v přípravách bude NTK. V AKVŠ
vznikne grémium (viz. současná schůzka a elektronická konference), pracovní skupina (naváže

na pracovní skupinu pro koncepci knihoven, vznik do 22.2.2014). NTK by měla akceptovat

připomínky k návrhu centra.

5. Poznámky. Připravuje se národní politika pro open access.
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