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Hlavní události r. 2020

● Pořizování EIZ 2021+
● Snížená sazba DPH pro některé EIZ
● Dopady Covid-19

■ Kurzový propad
■ Vzdálený přístup
■ Úpravy cen a podmínek

● Navazující financování od r. 2021
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Pořizování EIZ 2021+

● V přípravě 11 smluv
● Všechny na r. 2021-2022, s výjimkou InCites, SciVal (vždy jednoleté

smlouvy) a Grada (zde sladění s již existující smlouvou, končí 2021)
● Právě probíhají veř. zakázky
● Taylor and Francis

■ aktuální smlouva končí letos
■ první opravdu velká Open Access transformační smlouva
■ v r. 2022 - prakticky plné pokrytí publikační činnosti všech členů konsorcia v hybridních

časopisech TF

● Ostatní konsorcia
■ už prakticky jen “přílepky”
■ Cell Press, Central and Eastern European Online Library, IOPscience, Science, Statista

Campus License: po 3 členech
■ JSTOR, UpToDate Anywhere: po 4 členech
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Snížená sazba DPH pro některé EIZ

● Od 1. 5. 2020: nová (snížená) sazba pro některé EIZ ve výši 10 %
(základní sazba: 21 %)

● Členských institucí se bude týkat až od zálohových faktur v r. 2021
● § 47, odst. 5 Zákona č. 256/2019 Sb. (Změna zákona o dani z přidané

hodnoty):

„(5) U elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knih, 
brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh 
ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které by byly 
zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud by 
byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných 
knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle 
knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného 
právního předpisu, se uplatní druhá snížená sazba daně.“
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Snížená sazba DPH pro některé EIZ

● CzechELib řešil sazby pro každý EIZ už do ledna 2020
● Postup

■ prvotní návrh sazeb: tým CzechELib ve spolupráci s daňovými poradci NTK
■ zaslání dodavatelům, žádost o vyjádření
■ u části EIZ nebyla jasná shoda
■ online schůzka s částí ÚKR
■ korigovaný návrh sazeb ze strany CzechELib:

○ daňoví poradci NTK: návrh základních principů pro rozlišení základní a snížené
sazby

○ Odborná rada CzechELib: vyjádření k sazbě u každého EIZ
○ korigovaný návrh zaslán zpět na dodavatele (tam, kde nebyla jasná shoda na všech

stranách)
■ fy Albertina i EBSCO zažádaly každá o závazné vyjádření GFŘ (generální finanční

ředitelství) k jedné nejisté položce (termín)
■ pokud by vyjádření GFŘ bylo zásadně odlišné, dojde ještě ke korekcím
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Dopady Covid-19: kurz CZK

● Prudký propad kurzu CZK v
jarních měsících

● Mezi stanovením
bezpečného kurzu pro
výběr záloh (ČNB deviza
prodej, 2. 1. 2020) a druhou
splátkou dodavatelům
(obv. duben-květen)

● Výběr záloh - nedostatečný
● Po dohodě s MŠMT použity

přebytky z projektu na
pokrytí nedoplatků (typicky
výsledná podpora cca 52
%)
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Dopady Covid-19: vzdálený přístup

● Pokračovali jsme v aktivacích Shibbolethu
● Komplexní přehled možností vzdáleného přístupu k jednotlivým

platformám na stránkách CzechELib
● Ve spolupráci s CESNET

https://www.czechelib.cz/cs/379-vzdaleny-pristup
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Dopady Covid-19: úpravy cen na 2021

● Finanční dopady pro r. 2021 a dále
■ Propad kurzu CZK, redukce rozpočtů institucí

● Podepsali jsme “ICOLC Statement on the Global COVID-19 Pandemic
and Its Impact on Library Services and Resources”

● V souladu s tímto jsme zažádali všechny vydavatele
■ o zmrazení růstu cen na r. 2021,
■ nebo (u vydavatelů časopisů) o zahrnutí prvků Open Access do smlouvy (bez navýšení

ceny)
■ přípravy od června 2020, jednání od srpna

● Až na několik výjimek velmi pozitivní reakce
■ snížení meziročních nárůstů nebo upgrade kolekce bez navýšení ceny
■ dvě nabídky na transformační smlouvy

● Další harmonogram:
■ Během listopadu - dodatkování smluv s dodavateli
■ Prosinec-leden - dodatkování smluv o zajištění EIZ

8



Navazující financování od r. 2021

● Zpoždění schválení projektu NCIP
■ riziko výpadku financování ze strany státu v r. 2021 => nutnost vypovědět smlouvy, nebo

nepotvrdit opce

● Po složitých interních diskusích
■ zaslání vysvětlujícího dopisu všem vydavatelům/dodavatelům (podle harmonogramu

výpovědi/potvrzení opce)
■ u kritických uzavření dodatků ke smlouvě:

○ posunutí opce: Springer Nature, Clarivate (na konec listopadu 2020),
○ posun “termination for convenience”: Elsevier (všechny smlouvy), Grada (na konec

listopadu 2020)
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Děkujeme za pozornost!

Děkujeme za pozornost

Dotazy?

Prosím, posílejte na: info@czechelib.cz
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