Technická univerzita v Liberci

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz
•

461 17 LIBEREC I, Studentská 2
Telefon : 485 353 454, Fax : 485 353 663

INTERNÍ PRŮVODKA SMLOUVY

ROK

PRAC

2019

9410

JID

mrfuo

Smluvní partner:

Národní technická knihovna
Knihovna AV ČR, v.v.i.

Popis předmětu plnění:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úpravě práv a povinností souvisejících s partnerstvím
v mezinárodním konsorciu SC0AP3

Bude nákladem
projektu/pracoviště

9410

Bude výnosem
zakázky/pracoviště

9410

Vyřídit do:

28.2.2019

Jméno příkazce: Mgr. Jitka Vencláková

IJ T

Osoba zodpovědná za plnění
smluvního vztahu
(jméno):
Potvrzuji obsahovou správnost
(podpis zodp. osoby)
Pracoviště / Telefon zodp. osoby:

Mgr. Jitka Vencláková

9410/2516

Jméno správce rozpočtu: Lenka Masaříková, DIS.
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Datum a podpis správce rozpočtu
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vzoru TUL?
Poznámky:
Dne 23.10. 2018 bylo Národním kontaktním místem (NTK) a zástupci CERN podepsáno addendum k Memorandu,
viz příloha, které upravuje výši příspěvků jednotlivých institucí na roky 2018 a 2019.
Datum a podpis příkazce

Toto addendum reflektuje zaprvé vstup vydavatelství American Physical Society do konsorcia SC0AP3, čímž se
roční národní příspěvek zvýšil o 24 640 USD. Celková výše tohoto příspěvku byla rozdělena mezi partnery SC0AP3
na základě publikační aktivity v časopisech vydavatelství APS v letech 2014-2016, tedy dle platné metodiky CERN.
Oproti tomu byla úměrně snížena předplatná časopisů APS pro roky 2018 a 2019 pro členy v ČR.
Zadruhé, addendum upravuje situaci po vzniku konsorcia Springer v rámci projektu CzechELIb. Na rozdíl od
předchozích období, kdy byla částka 5670 EUR pro SC0AP3 hrazena v rámci projektu LR_1301 z vybraného
předplatného centrálně, je nyní pro konsorcium CzechELib celková cena předplatného o tuto částku ponížena a
platbu pro SC0AP3 je tedy nutno vybrat mezi partnery SC0AP3. Potvrzení tohoto faktu jsme dostali až v polovině
listopadu 2018. Celková výše tohoto příspěvku je opět rozložena na základě publikační aktivity v časopisech
Springer v letech 2014-2016. Dokument v příloze detailně vysvětluje slevy na předplatném u vydavatelství APS a
Springer.
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Část příspěvku, tedy 169 EUR, již byla uhrazena v roce 2018.
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Právní kontrola: Jméno a podpis

