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Brno 30. 1. 2014

Hledání konsensu - po náročném jednání závěry:

• AKVŠ nehodlá předkládat konkurenční model licenčního centra. 

• AKVŠ hodlá spolupracovat na koncepci licenčního centra 
s dalšími výzkumnými organizacemi včetně NTK, kterých se týká 
pořizování EIZ

• NTK akceptuje tento postoj a adaptuje model CzechELib 
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8. zasedání sněmu RVŠ 

Sněm RVŠ přijal usnesení:

• Rada vysokých škol podporuje vznik licenčního centra s tím, že

1. Na elektronické informační zdroje (EIZ) bude vyčleněna 
adekvátní částka z prostředků státního rozpočtu na VaVaI,

2. Bude jasně definován okruh organizací, které budou tímto 
způsobem podporovány - zejména by mělo jít o akademickou 
sféru,

3. Při výběru pořizovaných EIZ bude zajištěna ekonomická zpětná 
vazba jasně stanovenou povinnou spoluúčastí podpořených 
organizací.

• Rada VŠ vyzývá MŠMT k sestavení pracovní skupiny zahrnující 
všechny zainteresované skupiny, která zpracuje konkrétní návrh 
licenčního centra.
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Národní centrum pro elektronické 
informační zdroje CzechELib

• Obsahuje analýzu současného stavu a požaduje rozhodnutí ve 
třech krocích:

1. MŠMT a RVVI by měly potvrdit, zda účelové financování 
prostřednictvím centrálního distributora je možné a je v souladu se 
záměry a politikou podpory informační infrastruktury VaVaI.

2. Po projednání s representací VŠ, AV ČR a dalších VO schválí / upraví / 
doplní MŠMT ve spolupráci s RVVI koncept distribuce podpory.

3. Po projednání s representací VŠ, AV ČR a dalších VO schválí / upraví / 
doplní MŠMT ve spolupráci s RVVI koncept financování a organizace 
národního centra CzechELib a vybere jednu či více variant umístění 
CzechELib, ... tj. a) instuituce existující – CESNET, NTK, nebo  b) 
instituce nová

5



OP VVV 
Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Specifický cíl 2: Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost
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Systém pro centralizované zpřístupňování 
informačních zdrojů pro VaV
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Současný stav

• OP VVV nebude otevřen před koncem 2014 a nejspíše ani do 
konce 1. pololetí 2015

• velký časový problém – ohroženo – zachování kontinuity 
dostupnosti EIZ

• odpovědnost je na MŠMT / RVVI

• NTK je připravena
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Děkuji za pozornost

martin.svoboda@techlib.cz
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Sir Tim Berners-Lee

for Nobel prize !


