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PROGRAM: 

 Shrnutí výstupů projektu za rok 2018 

 Harmonogram aktivit na rok 2019 

o pořizování EIZ na období 2019+ - další kroky 

o výběr EIZ na období 2020+ 

 Informace k fakturaci a stanovení kurzu na další období 
 Představení Metodiky rozšiřování konsorcií CzechELib 

 Statistiky využívání EIZ 

 Představení ERMS 

 

 Shrnutí výstupů projektu za rok 2018 

Zakázky za rok 2018 jsou uzavřeny na tříleté období s dvouletou obcí. Jen TaF jsou uzavřeni 
pouze na 3 roky (bez obce). Zakázky za rok 2019 jsou právě uzavírané na dva roky s 
dvouletou obcí. Opět kromě InCites – smlouva vždy na rok. Příští rok se bude smlouva 
uzavírat se všemi novými na rok s obcí na 2 roky (kromě InCites a SciVal – opět na rok). 

Celkem je zapojeno 113 institucí. Celkem se vybralo 223 mil. spoluúčasti. 

V roce 2018 bylo vyhlášeno 21 veřejných zakázek (z toho 1 zrušena). Celkem je 5 
zahraničních vydavatelů (Elsevier, JSTOR, Clarivate Analytics, Am. Ins. Phys., Springer 
Nature), 3 čeští (Bisnode, C.H. Beck, EBSCO), 4 čeští zástupci (SUWECO, AiP, EBSCO, Tomáč 
Beck), 1 zahraniční zástupce (ITSN Turecko (Micromedex)) 

Zpoždění s uzavřením smlouvy TaF vydavatel kompenzoval přístupem k e-knihám. 

 Harmonogram aktivit na rok 2019 

o pořizování EIZ na období 2019+ - další kroky 

Nyní je v procesu 14 zakázek – 8 vydavatelů a 6 exkluzivních zástupců. 

Vyjímky v nastavení licencí – InCites, SciVal jsou uzavřeny pouze na rok 2019. Každý rok se 
tato zakázka bude otvírat. MyOrganizationnení ještě dostupný (je ohlášeno na přelom roku), 



Extended API není součástí aktuální licence InCites. Instituce budou mít možnost přidat se k 
vybranému nástroji či odstoupit každý rok. 

Podepsaných je 6 smluv. Licence před finalizací je nyní ve fázi cca 95 %. Licence jsou v 
rozpracované fázi s EBSCEM (AAAS, NEJM). 

Několik zakázek bylo zrušeno: jednotlivé časopisy Blood, Genome Research, PNAS; databáze 
Thesaurus Linguae Graecae. Většinou bylo zrušeno ze stran vydavatelů z důvodu velké 
administrativy související s účastí v tomto projektu. 

o výběr EIZ na období 2020+ 

Příští týden přijde výzva k hlasování pro zdroje v roce 2020. Po obdržení výzvy máme 
explicitně napsat, že nic nechceme. 

 Informace k fakturaci a stanovení kurzu na další období 

Licenční smlouvy by měly být podepsány do 15. února 2019. Smlouvy se budou uzavírat do 
15. března 2019 – jen na zdroje, které máme z projektu nově hrazeny od 2019. 

Zálohové faktury pro zdroje, které máme již zasmluvněny na 2019 budou zasílány od 1. 
února 2019 – splatnost do 15. dubna 2019. Vyúčtování proběhne do 30. září 2019. Pro nové 
smlouvy budou faktury zasílány od 1. března 2019.  

Kurzy pro zálohové platby jsou uvedeny v prezentaci. 

 Představení Metodiky rozšiřování konsorcií CzechELib 

Metodika byla schválena Řídícím výborem projektu 23. ledna 2019. Jedna licenční smlouva je 
chápána jako jedno konsorcium. Všechny požadavky či dotazy se mohou posílat na 
info@czechelib.cz. Nový zdroj se zařazuje až ve chvíli, kdy o něj mají zájem minimálně tři 
instituce. 

Udržitelnost od roku 2021 – dotace OPVVV na EIZ je pro období 2018-2020. Ve 
střednědobém výhledu státního rozpočtu na VaV předkládaného ze strany RVVI vládě je pro 
roky 2021 a 22 alokována MŠMT dostatečná výše finančních prostředků na spoluúčast ze 
strany NTK.  

Prozatím všechny kontroly projektu byly úspěšné. Evaluaci projektu prování firma 
ErnstYoung – pro ně vyplňujeme dotazníky, které slouží k celkovému hodnocení. 

 Statistiky využívání EIZ 

Na modul je vyhlášena veřejná zakázka. Do dubna by měla být uzavřena a vyhodnocena data 
za 2018.  
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 Představení ERMS 

K dispozici jsou komponenty: evidence EIZ, adresář, řízení životního cyklu akvizice EIZ, správa 
konsorcií. Dokončují se institucionální účty a řízení přístupu, a správa rozpočů. Před 
předáním institucí proběhne zaškolení správců předběžně v březnu 2019 na několika místech 
(pravidla zápisu, může jich být více), přidělení přístupu (správce, člen) a vkládání 
institucionálních nákupů. 

Do systému se budou moci zadávat i data o zkušebních přístupech do různých EIZ. 

V adresáři budou evidovány jak zúčastněné knihovny, tak i dodavatelé EIZ. 

V modulu konsorcií se mohou zakládat i další, která se netýkají CzechELib. 

Modul se životním cyklem jsou data od vyjednávání, zkušebního přístupu, vyjednávání, 
pořízení, zpřístupnění a zrušení. Praktická data na jednom místě :-).  

Základní jednotkou systému bude kolekce, ke které budou navázány jednotlivé časopisy 
včetně ISSN. Kolekce se budou automaticky aktualizovat (včetně migrace titulů časopisů mezi 
kolekcemi). 

K dispozici bude i technická podpora, která bude řešit jednotlivé připomínky a požadavky na 
systém. 

Data z CzechELib budou do ERMS nality NTK. Jednotliví členové by s tím neměli mít moc 
práce. 

 Aktuální vývoj Open Access 

Příprava Akčního plánu k Národní strategii otevřeného přístupu 

Cíle plánu:  

1. Stanovit nezbytná opatření vedoucí k zavedení zeleného přístupu k vědeckým informacím. 

Zavedení povinnosti publikovat OA v podmínkách získání dotačních titulů, dopracování 
legislativních změn, úpravy RIVu, zavedení povinného identifikátoru ORCID;  

2. Zahájit přípravu na zavedení zlatého přístupu k vědeckým informacím. 

Konkrétní metodiky. Ověření kolik financí běhá v procesu publikování. RVVI bude pověřovat 
sběrem dat CzechELib. Edukace výzkumníků.;  

3. Připravit prostředí na hodnocení vědy na změnu, kterou s sebou otevřenost ve vědě 
přináší pro ČR.; 

4. Zahájit změnu vědeckého prostředí v ČR tak, aby se otevřenost přístupu k vědeckým 
poznatkům stala postupně běžnou praxí vědeckých pracovníků. 



Dlouhou dobu se nic nedělo. Současně s projektem CzechELib měl probíhat projekt k Open 
Access. Ten ale neprobíhá, proto CzecheELib úplně neví, co se bude dít po roce 2020.  

Tlak v Evropě je velmi silný. RVVI připravuje nyní akční plán, které bude nutné splnit do 
konce roku 2020. V radě je i Pavla Rygelová, paní Dibuszová, pan Svoboda (ředitel NTK). 

Výzva pro podporu VaV – školy si mohou OA aktivity zahrnout do projektu. Možnost využití k 
realizaci požadavků, které na nás budou kladeny RVVI. 

Příprava konference KRECon 2019 

7-8. listopadu 2019 – NTK – konference pro vedení univerzit. OA – seeking balance. 

Jak se to děje ve světě a kam se posunuje OA. Pozvaní budou rektoři a prorektoři na 
neformální „snídani“ s Robertem-Jan Smitsem, vedle toho bude probíhat workshop pro 
doktorandy. Dopoledne diskusní panel se zástupci RVVI o českém prostředí. 

Nástroj pro podporu volby InCites x SciVal 

Bude připraveno centrální vyhodnocení dat z WoS a Scopusu. Pak z toho vzejdou určitá čísla, 
která nám budou k dispozici, jako pomoc při rozhodování. Z projektu CzechELib bude možné 
pořídit oba nástroje. 

Poznámky: 

APC – IEEE – budou předplacené vouchry pro APC; De Gruyter 

 


