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Struktura cestovní zprávy:Struktura cestovní zprávy:Struktura cestovní zprávy:Struktura cestovní zprávy: 

 
 

1.1.1.1. Účel cestyÚčel cestyÚčel cestyÚčel cesty    

Účast zástupce NTK na workshopu k legislativním a ekonomickým otázkám fungování 
budoucího Europeana Cloudu v rámci projektu Europeana Cloud: Unlocking Europe’s 
Research via The Cloud pod zkratkou eCloud. Jednalo se o dva po sobě jdoucí workshopy, 
jejichž cílem bylo lépe pochopit očekávání a požadavky zúčastněných stran. Workshopů se 
za Národní technickou knihovnu zúčastnila PhDr. Petra Pejšová, která je    členem pracovního 
týmu pro právní, strategické a ekonomické otázky projektu. 

2. Časový průběh cestyČasový průběh cestyČasový průběh cestyČasový průběh cesty 
Pro cestu na schůzku bylo využito letecké spojení Praha – Edinburgh.  
 
Harmonogram služební cesty: 
 
2. 10. 2013 – odlet z Prahy, přílet do Edinburghu 
3. 10. 2013 – celodenní workshop k legislativnímu fungování Europeana Cloudu 
4. 10. 2013 – celodenní workshop k ekonomickému zajištění Europeana Cloudu 
5. 10. 2013 – odlet z Edinburghu, přílet do Prahy 
 

3. Průběh navštívené akce/jednáníPrůběh navštívené akce/jednáníPrůběh navštívené akce/jednáníPrůběh navštívené akce/jednání 
 
První den se řešily klíčové otázky týkající se právních zásad fungování Europeana Cloudu. 
Vycházeli jsme z toho, že Europeana Cloud bude potřebovat sadu pravidel, smluv a případně 
právní rámec pro správu a vzájemnou součinnost mezi zúčastněnými stranami. Tato pravidla 
budou sloužit pro výměnu metadat, nástrojů a služeb. Jak ovšem nastavit pravidla, když 
nevíme, co konkrétně bude požadováno? To byla hlavní otázka, kterou se účastníci 
workshopu snažili řešit.   
Nejprve účastníci identifikovali právní otázky, které by se měly v rámci Europeana Cloudu 
řešit. Zásadní otázkou všech zúčastněných bylo, kdo bude právně zodpovědný za Europeana 
Cloud a to, jak za přístup k metadatům, tak za nástroje a služby. 
 
S cílem poskytnout účastníkům co nejvíce informací, byly představeny dva pohledy na 
Europeana Cloud.  Pavel Kats z Europeany, který je zodpovědný za rozvoj technické 
infrastruktury, popsal současný design, a jak by umožňoval vztahy mezi zúčastněnými 
stranami. V návaznosti na to Paul Keller z Kennisland popsal současný vývoj licenčního 
rámce Europeany. Dále představil rámec opakovaného použití obsahu a legislativními 
požadavky, které budou muset být brány v úvahu. 
 
Tyto prezentace odstartovaly živou debatu o právních požadavcích a problémech. 
Opakujícím se bodem debaty bylo, jak otevřený by měl Europeana Cloud být, kdo by měl mít 
přístup k metadatům, kdo je může využít a za jakých podmínek. Bylo vypracováno několik 
scénářů s velmi odlišnými výsledky, ale s jasným stanoviskem všech zúčastněných ve 
prospěch Europeana Cloudu. Ten má umožnit volný přístup k datům s tím, že aby se mohly 
zapojit všechny strany, budou muset být provedeny kompromisy. 
 
Tyto názory, stejně jako řada nezodpovězených otázek, které byly vzneseny v průběhu dne, 
budou základem dalších seminářů, které budou blíže řešit ekonomické přínosy účasti 
v Europeana Cloud. 
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Druhý den se řešily ekonomické principy spojené s fungováním Europeana Cloudu 
z hlediska každého ze zúčastněných stran - poskytovatelů obsahu, výzkumné infrastruktury, 
agregátorů a též výzkumníků. Účastníci se snažili vydefinovat hodnoty Cloudu pro každou ze 
zúčastněných stran, kdo bude mít z Europeana Cloudu prospěch a odkud budou pocházet 
finance na jeho provoz. 
 
V průběhu diskuse byl po ruce ilustrátor, který zachytil a vizualizoval myšlenky účastníků 
workshopu.  
 
 

 
Obrázek ilustruje vyjasňování si nástrojů a služeb pro Europeana Cloud na worhshopu 
Zdroj: http://pro.europeana.eu/web/europeana-cloud/blog/-/blogs/debating-legal-and-economic-
requirements-for-europeana-cloud   
 

 

4.4.4.4. Závěry/shrnutíZávěry/shrnutíZávěry/shrnutíZávěry/shrnutí    

Zástupce NTK se aktivně podílel na vydefinování legislativního a právního rámce fungování 
Europeana Cloudu. Výstupem z workshopu byl návrh Europeana Cloud Business Model. 
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5. DokumentaceDokumentaceDokumentaceDokumentace 

Záznam z workshopů je dostupný na blogu projektu http://pro.europeana.eu/web/europeanahttp://pro.europeana.eu/web/europeanahttp://pro.europeana.eu/web/europeanahttp://pro.europeana.eu/web/europeana----

cloud/blog/cloud/blog/cloud/blog/cloud/blog/----/blogs/debating/blogs/debating/blogs/debating/blogs/debating----legallegallegallegal----andandandand----economiceconomiceconomiceconomic----requirementsrequirementsrequirementsrequirements----forforforfor----europeanaeuropeanaeuropeanaeuropeana----cloudcloudcloudcloud        

V příloze je popis návrhu Europeana Cloud Work Business Model. 

 

6. AnotaceAnotaceAnotaceAnotace 
2. 10. – 5. 10. 2013 proběhla zahraniční cesta v rámci projektu Europeana Cloud: Unlocking 

Europe’s Research via The Cloud pod zkratkou eCloud. Jednalo se o dva po sobě následující 

workshopy. První workshop byl věnován k legislativním a druhý ekonomickým otázkám 

fungování budoucího Europeana Cloudu. Workshopů se zúčastnila     PhDr. Petra Pejšová, 

která je členem pracovního týmu pro právní, strategické a ekonomické otázky projektu. 

Workshopy proběhly na University of Edinburgh, Edinburgh, Skotsko, Velká Británie. 

 


