CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje
INFORMAČNÍ SCHŮZKA
9. prosince 2016
Ballingův sál, Národní technická knihovna

ZÁPIS
Za CzechELib přítomni: Ing. Martin Svoboda, Ing. Eva Dibuszová, Ph.D., PhDr. Jan Pokorný, Ph.D., Ing.
Ondřej Koch, Ing. Jiří Jirát, Ph.D., Mgr. Hana Cassi Pelikán, Ph.D.
Hosté: Ing. Jiří Burgstaller, DiS. (MŠMT), Ing. Jana Hakenová (MŠMT), Mgr. Milan Rosůlek (MŠMT),
Ing. Jan Hátle (MŠMT)
Moderovala: Ing. Eva Dibuszová, Ph.D.
Zapsala: Mgr. Hana Cassi Pelikán, Ph.D.
__________________________________________________________________________________
Ing. Eva Dibuszová představila přítomné a hosty.
Úvodní slovo pronesl Ing. Jiří Burgstaller, ředitel Odboru strategických projektů MŠMT; představil vizi
financování vědy a výzkumu ze strany MŠMT a operační program OP VVV; stručně představil historii
projektu CzechELib.
Následovala prezentace Ing. Martina Svobody o postupu projektu a jeho současném stavu. Ing.
Svoboda též představil projektový tým.

Prezentace Ing. Jiří Jiráta, Ph.D. se týkala technických a organizačních aspektů účasti v projektu.
Nejbližší nutné kroky projektu jsou:
1. Účastníci navrhnou další zdroje pro hlasovací aplikaci do 19. 12. do 19:00 e-mailem na adresu
czechelib@techlib.cz.
2. Hlasování o předběžném zájmu o EIZ bude možné na adrese hlasovani.czechelib.cz od 2. 1. 2017
do 23. 1. 2017.
Přihlašovací údaje pro hlasovací aplikaci dostali zástupci institucí, kteří předložili pověřovací listinu
při registraci na informační schůzku. Pověřovací listinu je možné zaslat i poštou nebo emailem
dodatečně na adresu Národní technická knihovna, CzechELib, Technická 6, 160 80 Praha 6,
CzechELib poštou nebo emailem sdělí přihlašovací údaje uvedené kontaktní osobě.
Seznam zástupců institucí/členů CzechELib a jejich kontaktů bude odeslán kontaktním osobám
emailem po setkání.
Po těchto prezentacích následovaly otázky a odpovědi (Q & A):
Q: Jak bude v hlasovacím nástroji vyřešena záležitost jednotlivých titulů časopisů, které jsou mimo
standardní kolekci, ale pro danou instituci jsou klíčově důležité a byly historicky původně
nakupovány v tištěné podobě?

A: Nedokážeme teď jednoznačně odpovědět, kolekce bude zřejmě jedna pro celé konsorcium, o této
záležitosti budeme s vydavateli jednat.
Q: Současná praxe je taková, že se smlouvy uzavírají na delší dobu, např. na 5 let a cena i
spoluúčast jsou ve smlouvě stanoveny na celou tuto dobu fixně.
A: Na této praxi se nebude nic měnit. Po zjištění závazného zájmu účastníků a definitivní smluvní
nabídce vydavatele bude výše spoluúčasti stanovena tak, že a) celková částka na podporu nákupu EIZ
ve výši 1 178 mil. Kč bude rozdělena do let 2018,2019 a 2020 podle již známých potřeb, b) od roční
částky bude oddělena podpora nákupu citačních databází (Web of Science a Scopus) a
bibliometrických nástrojů (InCites a SciVal) ve výši 70 %. Zbytek bude rozdělen rovnoměrně ve
stejném procentu všem účastníkům, předpokládá se, že to bude více než 50 %. Protože v současnosti
není žádným závazným dokumentem fixován příslib Rady pro VVI pokračovat v podpoře nákupu
zdrojů ve stejně rostoucím finančním objemu, jaký je zaručen projektem, bude snaha ve smlouvách
s dodavatelem umožnit předčasné ukončení smlouvy pro nedostatek státní finanční podpory.

Pokud by se k portfoliu zdrojů stanovenému na začátku plánovacího období přidaly v průběhu
projektu další zdroje (se souhlasem účastníků, resp. Odborné rady), bylo by nutné upravit výši
podpory, aby bylo zachováno pravidlo, že jsou všechny „běžné“ zdroje podporovány stejnou
měrou. Proměnlivá spoluúčast je ovšem problematická při sestavování rozpočtů institucí jako jsou
např. univerzity.
A: Je to téma k jednání, ale současná představa je, že se instituce smluvně zaváží k ceně v cizí měně
s tím, že tato částka bude snížena o odpovídající podíl dotace.
Q: Návrh, aby se časem k projektu mohli vyjadřovat samotní knihovníci prostřednictvím valné
hromady, a aby mohli o pravidlech a důležitých změnách hlasovat.
A: Původní koncept projektu toto řešení předpokládal. Má-li být během jediného roku sjednáno
obnovení informační podpory obnášející cca 130 smluv s institucemi a cca 60-80 smluv s dodavateli,
nebylo to z časových důvodů možné. Proto byla Odborná rada jmenována, nikoliv volena. Knihovníci
mohou své požadavky na CzechELib přenášet právě prostřednictvím Odborné rady. Otevřenost je
důležitá, je potřeba, aby se všichni skrze své zástupce vyjádřili. Projekt byl navržen jako best practice
toho, co v současné chvíli existuje. „Valná hromada“ bude pravděpodobně svolána za rok.
Q: Zohledňuje se nějakým způsobem velikost instituce? Budou ceny pro velké instituce výhodnější?
A: Primárně se bude využívat cen stanovených vydavatelem pro jednotlivé instituce. Na základě
zkušenosti z minulého období nabízí CzechELib možnost přepočítání cen pro skupinu organizací, které
se tak vzájemně dohodnou.
Q: Je možné, aby se krajská knihovna stala výzkumnou organizací?
A: Podmínky najdete na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=560752. Stačí být
výzkumnou organizací předtím, než se vyjednají definitivní ceny. Celý proces trvá přibližně půl roku.
Především je potřeba do zřizovací listiny vhodným způsobem zařadit šíření vědeckých výsledků.
Definici výzkumné organizace stanovuje Sdělení evropské komise „Rámec pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací“ (2014/C 198/01) v kap. 1.3. odst. 15. čl.ee).
Q: Bude se na začátku r. 2017 hlasovat o předplatné na celou dobu trvání projektu?
A: Ano. Je ekonomicky výhodnější sjednat smlouvu delší a jistota umožní určit výši dotace. CzechELib
se bude snažit přidat do smluv možnost opt-out pro případ výpadku financování.

Q: Nejistota ohledně cen zdrojů je problém pro instituce, které plánují rok dopředu.
A: Ceny budou sjednány na 5 let, do roku 2020 je financování zajištěno z projektu. Projekt je tak
flexibilní a počítá s možností zařazení nových zdrojů (pokud by o to byl zájem, půjde z hlediska
finančního objemu nanejvýše o jednotky procent). Pokud jde o rozpočty, dělají se sice v předstihu,
instituce ovšem mohou plánovat finanční rezervy. Případné rozšíření portfolia zdrojů musí doporučit
Odborná rada a schválit Řídicí výbor.
Q: Nebylo by lepší smlouvy uzavírat na tři roky, i kvůli iniciativě 2020? Muže se něco velmi rychle
změnit, instituce by pak byly zavázány k něčemu, co změní podobu.
A: Je ekonomicky výhodnější vyjednat pětileté smlouvy. Dosavadní plánovací období byla na čtyři
nebo pět let. CzechELib bude usilovat o zahrnutí možného přechodu na OA do smluv.
Q: Jestliže má malý ústav výrazně specifické požadavky, dotace se ho týkat nebude?
A: Ideální je, když nejsou výjimky. Samozřejmě budeme dbát i na doporučení odborné rady. Malé
instituce se mohou přidat k velkým institucím, najít partnery a sdružit se.
Q: Jaké budou podmínky pro odstoupení z konsorcia, pokud by instituce již neměla prostředky na
zdroje?
A: Je to otázka smluvní mezi CzechELib a organizací a rovněž mezi CzechELib a vydavatelem, smluvní
podmínky budeme teprve sjednávat. Je to práce na rok 2017, vše bude včas zasláno k připomínkám.
Q: Jak se postupuje, když existují dva konkurenční dodavatelé, kteří nabízejí totéž? Neměla by se
v takovýchto případech uskutečnit soutěž?
A: Veřejná zakázka na dodávku služby proběhne v každém případě. Otázku, proč instituce požaduje/
požadují právě daný zdroj CzechELib neřeší, plní pouze požadavky účastníků. Většina zdrojů ale je
stejně unikátních a kolekce nejsou úplně zaměnitelné.
O: V rámci projektů LR a OP VaVpI kolegové nabídli další databáze, budou v seznamu?
A: Už jsou zahrnuty, hlasujte prosím pro tyto tituly.
COFFEE BREAK
PhDr. Jan Pokorný, Ph.D. představil hlasovací nástroj k zjištění předběžného zájmu o EIZ na
hlasovani.czechelib.cz.
Do 19. 12. 2016 se pouze nahlašují nové (v seznamu neexistující) zdroje e-mailem na adresu
czechelib@techlib.cz. Samotné hlasování (zjišťování předběžného zájmu o EIZ) proběhne od 2. 1. do
23. 1. 2017 na adrese hlasovani.czechelib.cz. Zadává se jen cena, kterou instituce samy platí. Je
umožněn export titulů, prázdného a vyplněného dokumentu. Je možné přidávat komentáře.

V Praze, 9. prosince 2016

Zapsala: Hana Cassi Pelikán

