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Projekt NCIP VaVaI

• Primárně určený k
– centrálnímu financování provozu NC CzechELib,
– kofinancování pořizování zdrojů, pokud možno formou   

transformačních smluv na Gold OA 
– a současně na podporu dalších aktivit pro VaVaI

• Zahájení: 1. 1. 2021 
• Ukončení: 31. 12. 2027

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přidělený identifikační kód je MS2101. 2



Schéma řízení a participace v projektu

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přidělený identifikační kód je MS2101. 3



Projekt NCIP VaVaI - Řízení projektu

• Řídicí výbor
Pavel Doleček (předseda), Jitka Ulrichová (místopředsedkyně /RVVI), Milan 
Pospíšil (místopředseda/RVŠ), Gabriela Pokorná (MŠMT), Leoš Horníček (AV 
ČR), Jan Marek (ÚV ČR), Eva Dibuszová, Jitka Kárníková, Martin Svoboda 
(NTK), Jan Proksch (stálý host/MPO)

• Vědecká rada projektu
Petr Baldrian (GA ČR), Pavel Baran (RVVI), Eva Dibuszová (VŠCHT/NTK), Martin 
Fusek (ÚOCHB), Štěpán Jurajda (RVVI), Jan Konvalinka (UK/ÚOCHB), Petr 
Konvalinka (TA ČR), Pavel Matějka (ČKR), Luděk Matyska (e-INFRA), Martin 
Svoboda (NTK), Radek Špicar (SPO)
Jana Ziegelheimová - tajemnice

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přidělený identifikační kód je MS2101. 4



Projektové aktivity

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přidělený identifikační kód je MS2101. 5



Projekt NCIP VaVaI – aktivity PA1, PA 2 

• PA1 - Zajištění provozu NC EIZ CzechELib
garant Jiří Jirát
– 2021–2022 pouze pořizování EIZ (NC CzechELib podpořen ještě z OP VVV)
– 2023–2027 provoz NC CzechELib + pořizování EIZ (pevný rozpočet bez ohledu 

na vývoj cen => celková výše podpory bude od 2023 zvolna klesat o cca 2,5 % /rok) 
- více JJ

• PA2 - Pokročilé asistované a samoobslužné informační 
a datové služby
garantka Alena Chodounská / Tereza Pavlíčková
– vychází z dlouhodobé podpory vysokoškolských i středoškolských studentů
– metodická a instruktážní podpora
– propojení výzkumné a realizační sféry 

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přidělený identifikační kód je MS2101. 6



Projekt NCIP VaVaI – aktivita PA 3

• PA3 - Implementace evropských standardů do národního 
výzkumného prostředí
garantka Eva Hnátková
– spolupráce s organizacemi podporujícími VaVaI
– spolupráce na Národní strategii Open Science 
– koordinace národního konsorcia pro ORCID PID

Konferenční a seminární aktivity
• KRECon 2020 – nemohl se konat, náhradou byl
• Czech Open Science Day 05/2021 

https://www.techlib.cz/en/84427-czech-open-science-day
• Semináře pro AV ČR, (MÚ, ÚFCH, aj.), VŠCHT, …

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přidělený identifikační kód je MS2101. 7

https://www.techlib.cz/en/84427-czech-open-science-day


PA3 – konferenční a seminární aktivity

• Otevřená věda a Citizen Science – 19. 10. 2021 – webinář pro pracovníky 
knihoven, podpořeno z programu VISK2

• KRECon 2021: Open Science - Challenges and Opportunities
(11. – 12. listopad 2021)
– čt odpoledne: evropští experti + ČR hosté: budoucnost publikování,

vědecká data - FAIR princip
– pá dopoledne: český půlden: implementace OS v ČR, panelová diskuse
– čt dopoledne: dva paralelní workshopy: 

a) pro začínající vědce, 
b) Train-the-trainers

• Pokud máte vztah k vykazování výsledků RIV: - 29. 9. 2021, 14.00–16.00 online webinář
pro představitele VO ve věci podpory ORCID s mezinárodními mluvčími

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přidělený identifikační kód je MS2101. 8



Projekt NCIP VaVaI - aktivity PA4 – PA6

• PA4 - Národní repozitář
garantka Petra Černohlávková
– Dokumentový repozitář ● upgrade NUŠL, ● prototyp / model 

pro Národní Repozitářovou Platformu [plánovanou e-infra v rámci 
Ips OP JAK] 

• PA5 - Technické a softwarové zabezpečení
garant Jan Pokorný
– vývoj a správa softwarových nástrojů pro digitální služby založených na AI, 

(CELUSv2, ERMSv2, Pythie, …)

• PA6 - Řízení projektu
garantka Jitka Kárníková
– vedení, rozvoj, kontrola a administrativa projektu, status reporty, 

zprávy o realizaci a evaluační zprávy

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přidělený identifikační kód je MS2101. 9



Děkuji za pozornost

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přidělený identifikační kód je MS2101. 10

Otázky?
eva.dibuszova@techlib.cz
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Pořizování, správa a administrace přístupu
k EIZ.  Výhled na 2023-2027

Stav k září 2021
Jiří Jirát



CzechELib se stává i součástí NCIP 
VaVaI (jako PA1)
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Obměna Odborné rady

● Funkční období dřívější OR CzechELib skončilo k 2020
■ (dvakrát 2 roky: 2017-2018 a 2019-2020)
■ děkujeme všem členům OR CzechELib za jejich práci

● Od jara letošního roku nová OR
■ vzhledem k překryvu projektu OP VVV a NCIP VaVaI je zároveň OR CzechELib i OR PA1 

NCIP VaVaI
■ vzhledem  požadavkům a plánům zahrnout Open Access do budoucích smluv (a vlivu OA 

na smlouvy obecně) - rozšířena o úroveň akademických pracovníků
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Aktuální nové složení OR

● může být podle potřeby doplňována/obměňována
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Segment: VŠ AV ČR (vč. KNAV) Národní 
knihovny / 
zemské 
knihovny

Zástupci knihoven
1 zástupce 
AKVŠ

1 zástupce 
knihovny VŠ

1 knihovna 
(STM)

1 knihovna (HSS 
nebo multioborová)

1 až 2 zástupci

jednatel VV 
AKVŠ - ing. 
Vašek Šubrta, 
VŠE

RNDr. Miroslav 
Bartošek, 
MUNI

RNDr. Jiří 
Polách, 
ÚOCHB AV ČR

Ing. Magdaléna 
Vecková, ředitelka 
KNAV

Mgr. Pavel Synek, 
NTK

Zástupci akademické 
obce

1 STM 1 HSS 1 STM 1 HSS -

prof. Radek 
Cibulka, 
VŠCHT 
Praha

TBA doc. Libor 
Krásný, MBÚ 
AV ČR

RNDr. Kostelecký,
AV ČR



Zastoupení institucí v CzechELib

Skupina Celková platba v 
CZK bez DPH
(r. 2020)

Podíl skupiny 
na platbě

Počet 
institucí

Podíl skupiny 
na počtu 
institucí

Podíl na 
publikační 
činnosti 
(SciVal, 
2015-2019)

AV 110,945,452 18 % 37 31 % 18 %

národní (zemská) knihovna / SVK 62,131,669 10 % 17 14 % 0 %

nemocnice / zdravotnictví 27,412,585 4 % 13 11 % 4 %

ostatní 33,711,385 6 % 24 20 % 3 %

VŠ 378,484,759 62 % 29 24 % 75 %

Grand Total 612,685,849 100 % 120 100 %



Vyjednavači pro Open Access

● ředitel NTK, Martin Svoboda
■ jmenován v prosinci 2020 Radou pro VVI jako hlavní vyjednavač pro Open Access

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/reditel-ntk-svoboda-hlavnim-vyjedna
vacem-smluv-pro?highlightWords=%C5%98editel+NTK+Svoboda+hlavn%C3
%ADm+vyjednava%C4%8Dem+smluv+pro+elektronick%C3%A9+informa%C4
%8Dn%C3%AD+zdroje

● členové vyjednávacího týmu: prof. Hocek (ÚOCHB AV ČR / UK), doc. 
Kostelecký (ředitel SOÚ AV ČR), prof. Polívka (JČU)

■ jmenování ministrem školství
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EIZ 2022
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Stav EIZ 2022: zakázky
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Konsorcium Dodavatel Typ zakázky Nový EIZ 
(počet 

institucí)

Obnova 
celého 

konsorcia

"Přílepek"

InCites Clarivate JŘBU (nadlimit) x
SciVal Elsevier x

Scopus x (4)
ScienceDirect x (4)

Bookport Grada x
Amboss Amboss GmbH výjimka pro 

podlimitní VZ
x (3)

Wiley UBCM Suweco x (5)
NPG Springer Nature x (4)
SIAM SIAM x (4)

Statista Statista x (3)
PNAS Accucoms International 

B.V.
x (4)

Nursing Reference EBSCO x (3)

Human Kinetics BLOOMSBURY 
PUBLISHING PLC

x (3)

(mimo standardní pořizování ještě ESCI Backfile, v režimu JŘBU nadlimitní)



Stav EIZ 2022: vyhlašování zakázek

● Všechny nadlimitní zakázky již čekají na finální schválení náměstkem 
MŠMT tento týden
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EIZ 2023+
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Všechny smlouvy končí 2022

● Prosinec 2022 - končí:
■ realizační fáze projektu OP VVV (CzechELib)
■ všechny aktuálně uzavřené, či ještě uzavírané smlouvy

● Velká obnova (patrně) všech smluv
■ s počátkem licence: leden 2023
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Předpokl. délka smluv pro období 2023-2027

● Připravovaný návrh (bude předložen OR)
● Kompromis

■ mezi nižší administrativní náročností
■ relativní stabilitou a předvídatelností pro instituce
■ a nutností moci reagovat na měnící se prostředí (nástup Open Access)

● Pozor:
■ jedná se o nastavení pro veřejnou zakázku a jednání, ale výsledná smlouva může být 

kratší (vydavatel může odmítnout takto dlouhou smlouvu z důvodů vnitřní politiky apod.)
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Navrhovaná kategorizace

● 5 let (nejspíše 3 + 2 roky opce, jako v CzechELib)
■ lety ověřené EIZ, kterých se nedotkne Open Access

○ citační DB, chemické databáze, abstraktové DB ad.

● 3 roky
■ EIZ, kterých se OA bude týkat

○ přímo - vydavatelé e-časopisů
▢ transformační smlouvy: 3 roky (nejobvyklejší délka sjednávaná konsorcii v 

Evropě)
▢ čisté předplatné: 2+1, event. 1+1+1

○ nepřímo - agregátoři (zejména časopisů)
▢ nejsou vydavatelé, ale obsah kolekce je licencován od vydavatelů (vliv OA na 

hodnotu kolekce)

● 3 nebo 5 let?
■ e-knihy, jiný obsah

● 1 rok
■ patrně SciVal a InCites (pokud ŘV nerozhodne jinak)
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Důležitost rámcových smluv o centr. zadávání

● Přistoupení instituce do existující smlouvy - pouze, když nedojde
k podstatné změně závazku:

■ Podmínka 1: navýšení závazku nižší než:
○ finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (aktuálně 3,56 mil. Kč)
○ a zároveň než 10 % původní hodnoty závazku
○ navýšení se sčítají!

■ Podmínka 2: instituce musí být v seznamu pověřujících zadavatelů

● Zkušenosti z let 2017-2020:
■ podařilo se v několika případech vyhovět, zejména u velkých smluv (velký finanční objem)
■ ale několik institucí odmítnuto (mnohdy kvůli Podmínce č. 2)

● Proto zavedeny Rámcové smlouvy o centr. zad.
■ snaha eliminovat omezení daná Podmínkou 2 (tzv. vyhrazená změna závazku)
■ zavedeny od 2020+
■ instituce si otevírá možnost se event. připojit k některému EIZ (smlouvě)
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Rámcová smlouva - princip
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Rámcová smlouva - princip
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Rámcová smlouva - princip

17



Všechny EIZ
2018+, 2019+, 2020+, 2021+
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Fakturace

V úterý 21. 9. vráceny všechny prostředky z vyúčtování, kromě 11 tis. Kč 
(budou vráceny dnes)
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Dodatky ke smlouvám o zajištění a 
zpřístupnění EIZ
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Dodatky k SZZ letos na jaře

Únor-březen - dodatkovány prakticky všechny aktivní SZZ (jen víceleté)

● snižování cen (“Covid”),
● změna financování (NCIP VaVaI),
● možnost pořízení EIZ “zdarma”

● celkem podepsáno 189 dodatků
● poslední dodatek podepsán 25. 3. 2021
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Dodatky k SZZ letos na jaře
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V termínu (26. 2. 2021):
170 ze 189 (89,9 %)



Finance
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Vrácení prostředků OP VVV

● v letech 2018 až 2020 vyčleněno na pořízení EIZ:
■ 1 158 258 088.89 Kč
■ z toho vyčerpáno 82 %

● část ušetřených prostředků použita na kompenzaci propadu CZK na 
jaře 2020

● varianta utracení nebo přesunu zbylých prostředků z OP VVV na
r. 2021

■ kombinace financování EIZ ve 2021 z EU a státního rozpočtu
■ nakonec zamítnuta - nebyla by v souladu s chartou a s dlouhodobou strategií
■ celkový rozpočet projektu CzechELib byl snížen z 1 296 971 223.63  Kč

na 1 100 843 533.75 Kč

● vnímáme (pozitivně) záměr MŠMT
■ stabilizovat financování a vyhnout se nenadálým výkyvům (ať už negativním, nebo 

pozitivním)
■ umožnit rozumnou predikci výše podpory pro všechny zúčastněné
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Zdroj financování
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2021

2022

2023

2024

2025

Podpora EIZ:

Provoz centra
CzechELib:

Konec OP VVV projektu CzechELib
(2017-2022)

modrá barva - prostředky z OP VVV (EU)
zelená barva - prostředky z NCIP VaVaI (státní rozpočet, RVVI/MŠMT)

NCIP VaVaI: do prosince 2027

Spuštění projektu NCIP VaVaI 
(2021-2027)



Čerpání dotace a výše
spoluúčasti

17. 6. 2021
26

připojení 
pražských 
konsorcií 
VŠCHT a 
FgÚ

připojení 
mimopražských 
konsorcií (konec 
udržitelnosti OP 
VaVpI)



Alokované finance, výše podpory
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Rozhodnutí MŠMT (při diskusi a 
sestavování projektu NCIP VaVaI):

● částka alokovaná na EIZ je 
konstantní

● s vědomím, že predikce ročních 
nákladů byla počítána
s typickým meziročním nárůstem

● přes to jeden z nejvyšších podílů 
dotace v rámci EU!

● rozpočet zahrnuje bezpečnou 
rezervu pro garanci podílu 
podpory

Dlouhodobý záměr MŠMT:
● postupné snižování výše podílu 

podpory na EIZ - přibližování se 
modelům západoevropských 
konsorcií

● znatelná spoluúčast instituce 
vnímána jako osvědčená, zdravá 
a žádoucí

Graf je záměrně pouze ilustrativní:
● mnoho proměnných: DPH, kurzy
● všechna navržená nastavení musí ještě projednat a schválit 

ŘV NCIP VaVaI



Alokované finance, výše podpory
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Financování EIZ v letech 2023-2027

● Již ukotveno v dokumentu “Metodika pro výběr EIZ pro roky 
2023-2027, verze 1”

■ schválen ŘV v září 2021

Maximální podíly podpory v jednotlivých letech. Počínaje rokem 2024 (včetně) 
bude relativní výše podpory snižována každým rokem o 2,5 procentního bodu 
oproti předchozímu roku.
Jedná se o maximální možnou výši podpory předpokládanou na základě 
alokovaných částek a prognózy cen EIZ. CzechELib nemůže garantovat její 
udržení.
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2023 2024 2025 2026 2027
CM EIZ 70 % 67,5 % 65 % 62,5 % 60 %
ostatní EIZ 50 % 47,5 % 45 % 42,5 % 40 %



Finance - DPH
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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 týkala 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 od 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
■ GFŘ u abstraktové databáze rozhodlo o zařazení do nižší sazby (10 %) - oproti 

převažujícímu názoru OR, který byl proveden podle principů daňových poradců
■ v prosinci NTK nakonec podala žádost o závazné vyjádření pro WoS, Scopus, SciFinder a 

Reaxys (lhůta 90 dní)
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DPH

● Na začátku r. 2021 - stále nejistota ohledně abstraktových DB
● Domluva s českými dodavateli - koordinace žádostí pro GFŘ

Vyjádření Generálního finančního ředitelství k žádostem

33

Žadatel Typ EIZ Konkrétní EIZ Rozhodnutí Datum

Albertina abstraktová GeoRef@Ovid 10 % 9. 11. 2020

EBSCO abstraktová s full-texty Business Source Ultimate 10 % 4. 1. 2021

NTK citační db. Scopus, WoS 10 %, 10 % 9. 3. 2021

NTK chemická abstraktová s 
pokročilým strukturním 
hledáním látek i reakcí

SciFinder, Reaxys 10 %, 10 % 9. 3. 2021

EBSCO obecná abstraktová - 10 % 8. 4. 2021*

* proto fakturace letos rozdělena na dvě fáze - PsycINFO a MathSciNet fakturovány institucím později



DPH - výsledek

● EIZ v základní sazbě (21 %)
■ poplatky za publikování: SCOAP3
■ převážně audio/video obsah: Naxos Music Library, Music Online (Alexander Street Press)
■ analytické nástroje pro hodnocení VaV: InCites, SciVal
■ datové a analytické EIZ: Patria Plus, Statista, Albertina (Bisnode)

● Část v základní, část ve snížené sazbě
■ Read & Publish:

○ IEEE
○ Taylor and Francis
○ Cambridge University Press

● Vše ostatní ve snížené sazbě (10 %)
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Harmonogram
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Nahlašování EIZ 2023+

Do 15. 11. 2021 (letos!)

● vyjádření k aktuálně 
pořízeným nebo pořizovaným 
EIZ (tj. 2018+, 2019+, 2020+, 
2021+, 2022)
■ chceme pokračovat
■ už nechceme pokračovat
■ neměli jsme a chtěli bychom 

se přidat
● prosím, vyčkejte na zaslání 

podkladů (v nejbližší době)
● rozjednány tři transformační 

(různé stadium) smlouvy 2023+: 
Wiley, ACS, OUP

36

EIZ 2023 (jednoleté: InCites, 
SciVal) a zcela nové EIZ - 
standardní proces

● Nominace
■ od cca 1. 2. 2022 do 30. 3. 

2022
● Potvrzení

■ do 31. 5. 2022



Open Access - “sběr APC”
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Sběr APC - přehled

Rok Náklady za 
APC v Kč

Počet 
záznamů

Počet 
institucí

Průměrná cena 
APC v Kč

2016 23,512,480 795 44 29,575

2017 26,654,062 919 51 29,003

2018 36,176,012 1208 53 29,947

2019 74,790,602 1965 71 38,061

Suma 161,133,157 4887 81 32,972

Přehled 
zaplacených 
poplatků za APC za 
oba sběry

1. sběr APC za roky 2016-2018

2. sběr APC za rok 2019 - odpovědi byly přesnější, méně chybné, 
dorazily mnohem dříve; hlavní problémy při vyhodnocování 
představovaly hlavně chybné DOI.

3. sběr APC za rok 2020 (probíhá)



Sběr APC - výše nákladů

V porovnání s daty za rok 2018:
nárůstu publikování v roce 2019 v režimu OA 
o téměř 62 % (měřeno počtem článků). 

Průměrná výsledná cena v roce 2019:

● za jedno APC je 38 000,- Kč, 
● meziročně výrazné zvýšení,
● mírně podhodnocená vůči OpenAPC, kde 

celosvětová průměrná hodnota APC za rok 
2019:  47,804,- Kč.

Vývoj průměrné ceny APC
za sledované roky (2016 - 2019) v Kč

Vývoj nákladů za publikování v režimu OA
za roky 2016-2019



Sběr APC - režim časopisů

Dochází k výraznému posunu směrem k publikování v čistě OA titulech. Zároveň se snižuje 
četnost odpovědí “nevím” na dotaz “je časopis hybridní?”. 



Sběr APC: Kam odcházejí platby za APC?

Vydavatelé

Vydavatelé jsme rozdělili dle

● zapojení v rámci konsorcia CzechELib (CEL = vydavatel s licenční smlouvou s CzechELib)
● velikosti - pro data za rok 2019 jsme pro rozdělení malých a velkých vydavatelů použili hranici 10 článků za rok

Počet vydavatelů, 
u kterých bylo 
hrazeno APC, byl 
téměř 160.



Sběr APC: Kam odcházejí platby za APC?

Vydavatel Procento 
záznamů

Průměrná 
cena APC (Kč)

Počet 
publikujících 
institucí

MDPI AG 28 % 36,184 69 %
Springer Science and 
Business Media LLC 11 % 55,485 61 %
Elsevier BV 7 % 60,560 46 %

Vydavatelé, u kterých instituce publikovaly nejvíce v roce 2019



Sběr APC: Kam odcházejí platby za APC?



Sběr APC: Kam odcházejí platby za APC?



Sběr APC: Shrnutí

Souhrn

● Údaje ze sběru dat “APC 2019” potvrdily několik trendů, které vyplynuly 
již ze sběru dat za roky 2016-2018:

■ Dochází k meziročnímu nárůstu počtu článků publikovaných v režimu 
OA 

■ Dochází k meziročnímu nárůstu objemu financí, které byly zaplaceny 
za APC

■ Dochází k meziročnímu nárůstu APC
■ Většina článků je publikována u vydavatelů, kteří nejsou smluvními 

partnery CEL
■ Většina článků je publikována v časopisech typu full OA



Sběr běží i letos
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I letos byla rozeslána žádost o dodání údajů za loňský rok

Do 15. 10. 2021

Děkujeme všem, kdo zaslali, máme zpět již 30 odpovědí (úterý 21. 9., 
poledne) 



Využití dat ze sběru APC
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Srovnáváme s daty, která dodávají vydavatelé

Pro plánování a budoucí sjednávání smluv Read & Publish:

možnost sestavit konsorcium

● i z předplatitelů jednotlivých časopisů u daného vydavatele (kde to podle 
stávajících Metodik není realizovatelné)

● a z institucí, které u vydavatele publikují

Zkoumáme i možnost kvalitativně ohodnotit portfolio vydavatele



Open Access
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SCOAP3 ebooks
● Pracovní skupina SCOAP3 for Books

■ Výběr cca 80 titulů (učebnice a monografie 
v částicové fyzice a souvisejících 
disciplínách - přístrojové vybavení, 
detektory a akcelerátory) pro přeměnu na 
OA

■ Oslovení velkých laboratoří, grantových 
agentur a národních kontaktních bodů

■ Velmi pozitivní odezva!
● V ČR (kontaktní bod je NTK):

■ osloveny instituce, které mají nenulový 
počet publikací v rámci projektu SCOAP3 v 
období 2017-2019 nebo mají 
institucionální akreditaci pro oblast Fyzika 
nebo aspoň jeden studijní program s 
podílem oblasti Fyzika.

■ stanovení výše navrženého příspěvku též 
zohledňovalo tyto parametry

■ 22 institucí ČR přijalo finanční závazek na 
podporu pilotního projektu SCOAP3 
e-books

○ 14 VŠ, 5 ústavů AV ČR, 1 knihovna, 
1 soukromý výzkumný ústav,
1 soukromá firma

49

Průběh procesu/tendru (CERN)

● Původně
■ vysoutěžení jednoho dodavatele (zajistí 

vykoupení práv, event. digitalizaci, 
vytvoření el. verze atd.)

■ první knihy na jaře 2021
● Změna

■ nalezení jednoho dodavatele se ukázalo 
jako prakticky nemožné

■ rozhodnutí oslovovat a vyjednávat s 
jednotlivými vydavateli / majiteli práv

■ složitější jednání mohou být u učebnic 
(textbooks) - složitější vyčíslení 
kompenzace ušlého zisku; knihy s více 
autory

■ zatím posun - první knihy na podzim 2021 
(pravděpodobně)

Více zde:
https://www.techlib.cz/cs/2970-scoap3#tab_list-ebooks

https://www.techlib.cz/cs/2970-scoap3#tab_list-ebooks


SCOAP3 ebooks
● První OA knihy:

■ vydavatel World Scientific
■ pod licencí CC-BY

● Všechny knihy v rámci SCOAP3
■ budou též na platformě OAPEN, kde bude speciální “SCOAP3 

Collection”
https://library.oapen.org/discover?field=collection&filtertype=col
lection&filter_relational_operator=equals&filter=SCOAP3+for+
Books

■ OAPEN spolupracuje též s ProQuest (Serials Solutions), 
ExLibris (PrimoCentral, ALMA), EBSCO (EBSCO Discovery 
Service), OCLC (WorldCat) ad.
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https://library.oapen.org/discover?field=collection&filtertype=collection&filter_relational_operator=equals&filter=SCOAP3+for+Books
https://library.oapen.org/discover?field=collection&filtertype=collection&filter_relational_operator=equals&filter=SCOAP3+for+Books
https://library.oapen.org/discover?field=collection&filtertype=collection&filter_relational_operator=equals&filter=SCOAP3+for+Books


Open Access

Zkušenosti s novými transformačními smlouvami
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Emerald (EBSCO)

Neomezené OA publikování v hybridních časopisech z kolekcí 
předplácených institucí

● Knihovna AV ČR, v. v. i.
● Masarykova univerzita
● Masarykova univerzita
● Moravská zemská knihovna v Brně
● Národní technická knihovna
● ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
● Vysoké učení technické v Brně
● Vysoké učení technické v Brně
● Západočeská univerzita v Plzni

3 publikace (07/21)
odpovídá očekáváním
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Cambridge University Press (CUP) (Albertina)

Neomezené OA publikování v Gold OA a hybridních časopisech z kolekcí 
předplácených institucí

● Knihovna AV ČR, v. v. i.
● Masarykova univerzita
● Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
● Mendelova univerzita v Brně
● Národní muzeum
● Národní technická knihovna
● Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
● Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

10 přijatých publikací (08/21):

● 5 OA
● 5 “behind paywall” - je možné požádat retroaktivně v daném roce

Větší informovanost autorů nutná - pokud nevyplní Author Publishing 
Agreement, nemohou čerpat!
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Taylor & Francis - transformační smlouva

● Parametry smlouvy
■ 75 tokenů pro publikování článku v režimu OA v r. 2021

○ interně: 70 přiděleno, 5 v rezervě
■ 150 tokenů v r. 2022 (zhruba odpovídá roční produkci konsorcia)

○ interně: 137 přiděleno, 13 v rezervě
■ afiliace korespondujícího autora (zejména e-mailová doména) - člen konsorcia TF

○ autoři by měli používat institucionální mail!
■ časopis musí být typu OpenSelect (hybridní časopisy - odkaz na webu CzechELib a též v 

licenční smlouvě)
■ tokeny nelze použít pro čisté Gold OA a pro Premium APC časopisy
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Taylor and Francis
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Taylor and Francis - současný stav

Počet institucí

Bez oprávněného článku - 
instituce A 8

Nedostatek tokenů - 
instituce B 6

Přebytek tokenů - 
Instituce C 4

Po vyčerpání všech tokenů, které lze použít u 
jednotlivých institucí, zůstane v konsorciu 17 
tokenů

Dle smlouvy je možné přenést 8 tokenů - 
realita jiná (RD)

1. Potvrzení všech oprávněných článků u jednotlivých institucí (“utracení tokenů”)
2. Všechny zbylé tokeny se “hodí” do konsorcia - pozor, RD nedokáže přesouvat tokeny mezi 

institucemi - vznikne určitý superúčet, ze kterého budou moci čerpat všichni
3. Na základě tieringu a srovnáním potřeb institucím B přidělíme tokeny navíc (rel. malý počet)
4. Instituce B opatrně (1 superúčet!) uplatní “své” “nové” tokeny
5. 5 tokenů* zůstane v “rezervě” do konce roka - pokud se objeví článek od institucí A nebo C, 

použijí se - pokud se neobjeví, tokeny se použijí na stávající oprávněné články
*vydavatel poslal data ke submissions, dlouhé review časy - velké překvapení se nečeká

Nechceme o tokeny přijít - řešení rok 
2021:



Taylor and Francis - jak příští rok (2022)

Publikační aktivita v oprávněných titulech cca 150 
článků/rok (2016-2020)
Dle smlouvy 150 tokenů v r. 2022.

Nedostatky zjištěné v 1. roce (2021):

● RD nepřehledný, změny téměř nemožné,
● Objevují se články, které nejsou zahrnuté ve 

smlouvě a není jednoduché je rozeznat
● Nepřiřadí se automaticky cena =>  článek se 

nedá schválit, nutno kontaktovat vydavatele
● Nedá se přidělit token z rezervy uložené na 

účtu NTK
● V konsorciu zůstalo množství tokenů

■ některé instituce nevyčerpaly,
■ jiné instituce nemají dostatek tokenů
■ převedení tokenů mezi účty není 

realizovatelné
● ČR má prý unikátní nastavení - vydavatel 

navrhuje použít osvědčené “first come first 
serve” pod jedním účtem (jako např. Finsko aj.)
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Kdyby CzechELib obsluhoval celé konsorcium - 
těžkopádné a administrativně zátěžující,  
korespondence 
vydavatel-CzechELib-instituce, zpoždění 
rozhodnutí a potvrzení, neefektivnost



Taylor & Francis - příští rok 2022

Návrh

● Přechod na systém “first come first serve”
● Zůstane jeden superúčet - přistupují všechny instituce
● CzechELib superuser 
● 10 tokenů v rezervě - ostatní dle rozhodnutí a publikační aktivity 

institucí
● Připomínka - 150 článků, které bude mít konsorcium k dispozici, 

pravděpodobně pokryje potřeby konsorcia

Meeting s vydavatelem ohledně změny workflow - v týdnu 11.-15. 10. 2021
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Taylor and Francis - diskuse k workflow

Členové konsorcia

Prosíme, zůstaňte na diskusi
v závěru setkání!
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● Česká zemědělská univerzita v Praze
● Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
● Masarykova univerzita
● Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
● Mendelova univerzita v Brně
● Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. 

Komenského
● Národní technická knihovna
● Ostravská univerzita
● ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
● Technická univerzita v Liberci
● Univerzita Karlova
● Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
● Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
● Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
● Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
● Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
● Vysoké učení technické v Brně
● Západočeská univerzita v Plzni



Všeobecně ke OA smlouvám

Informovat se u knihovníků o možnostech bezplatného OA publikování

Používat institucionální emaily (ne domény yahoo, gmail, email…)
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Info na webu CzechELib

Souhrn z licenčních smluv
https://www.czechelib.cz/cs/390-open-access-v-licencnich-smlouvach
(průběžně aktualizujeme)

Detailní instrukce pro autory
https://www.czechelib.cz/cs/419-instrukce-pro-autory
(průběžně aktualizujeme)

Pro e-mailovou komunikaci ohledně OA budeme primárně používat mail 
openaccess@czechelib.cz
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Různé
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Emerging Sources Citation Index (ESCI) Backfile
● ESCI významným způsobem rozšiřuje 

pokrytí
■ zejména na obory Ekonomie, SSH, 

Arts&Hum. ad.,
■ českých časopisů (a vůbec CEE apod.)
■ součástí aktuální smlouvy na WoS 

“zdarma”
● Změna politiky Clarivate: bez ESCI 

backfile (2005-2014) jen rolující 
pětiletý backfile. Tzn.:

■ v r. 2022 by přestaly být přístupné ročníky 
2015-2016,

■ v r. 2023 ročníky 2015-2017, atd.
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Počty publikací autorů z ČR - 
ESCI je na 4. místě, více než 
Social Sciences Citation Index 
(roky 2015-2020)

Příklad dotazu (z MUNI, r. 2018):

“Proděkan X z LF řeší situaci, kdy se mu u jeho článku ve WoS
zobrazuje 13 citací, ale když na číslo klikne, zobrazí se 11 záznamů.
Clarivate Analytics mu to zdůvodnila tím, že MU má zakoupen přístup k 
ESCI na 2015-2019 a že chybějící dva záznamy se týkají publikací 
vydaných mimo toto období. Mně to přijde jako nesmysl, protože…”



ESCI Backfile

● Navržen nákup ESCI (Emerging Sources Citation Index) backfile 
(2005-2015)

■ pro celé konsorcium Web of Science (přes 50 institucí + celá AV ČR)
■ jednorázová platba v letošním roce, plně hrazeno z rezervy v rozpočtu NCIP VaVaI na EIZ, 

která vznikla díky příznivému kurzu

● Cíle
■ maximální pokrytí české publikační činnosti na platformě WoS
■ zajištění kontinuity pohledu na data v ESCI od r. 2005
■ pro instituce s InCites hladší propojení do WoS
■ uniformní a shodný pohled na data z ESCI pro celé konsorcium (jak VŠ, tak AV, tak GA 

ČR, …)
■ ve výsledku efektivnější než dílčí nákupy institucemi

● Aktuální stav
■ doporučeno OR, schváleno ŘV
■ schváleno MŠMT
■ upraveny Metodiky
■ VZ bude vyhlášena spolu s ostatními
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Ukončení SciFinder (zůstává jen SciFinder-N)

● Ukončení SciFinder ke konci října 2021 (zůstává jen novější platforma 
SciFinder-N)

● Kampaň CAS - uživatelé dostávali e-maily přímo od Chemical 
Abstracts Service

■ Email 1 (August 26): Migrating and Optimizing Alerts in CAS SciFinderⁿ (video from Anne Jones)
 https://cas.sherpadm.com/client/player/243f8960-8a93-4890-8fa9-e861e38108c9

■ Email 2 (September 8): Moving from SciFinder to CAS SciFindern (register for September 15 webinar)
 https://www.cas.org/resources/events/webinar-moving-to-scifinder-n

■ Email 3 (October 5): Top 10 Tips and Tricks in CAS SciFindern (video from Gary Gustafson) [Will be updated with 
a link next week]
 URL to be available September 17

■ Email 4 (October 28): Link to CAS SciFindern training page on cas.org
 https://www.cas.org/support/training/scifinder-n

● Přislíbeno školení
■ větší online
■ několik kratších (ke konci října) - před a po “vypnutí”
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Evaluace a audity
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Průběžná evaluace

Březen-květen 2021

● další průběžná evaluace projektu CzechELib firmou Ernst & Young (na 
objednávku sekce IV MŠMT)

● dotazník + řízené pohovory s vybranými osobami (které souhlasily s 
rozhovorem)

● Vysoká návratnost - ze 116 dotázaných:
■ kompletně vyplnilo dotazník 69 osob (59 %),
■ 1 osoba neposkytla souhlas se zpracováním údajů pro účely anonymizovaného 

dotazníkového šetření (1 %),
■ dotazník vůbec  nevyplnilo  47 oslovených osob (40  %),  návratnost dotazníkového 

šetření tak lze hodnotit jako dostatečnou. 

Více zde:
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/prubezna-evaluace-ips-czechelib.htm

Děkujeme všem za odpovědi!
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https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/prubezna-evaluace-ips-czechelib.htm


Průběžná evaluace - hlavní výsledky
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Průběžná zpráva za rok 2021
https://opvvv.msmt.cz/download/file5860.pdf

“Obecně lze přínos projektu CzechELib vnímaný mezi členskými 
institucemi považovat jako vysoký.” (str. 29)



Průběžná evaluace - hlavní výsledky
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Průběžná zpráva za 
rok 2021
https://opvvv.msmt.cz/
download/file5860.pdf



Průběžná evaluace - doporučení
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Průběžná zpráva za rok 2021
https://opvvv.msmt.cz/download/file5860.pdf

1. Ukotvení nastavení interní evaluace

2. Zohlednit aktuální témata v komunikační strategii a komunikovat je vůči 
členským institucím.

● Dle dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů jsou 
nejvíce aktuální následující témata:

■ nastavení podmínek pro zapojení do navazujícího projektu NCIP,
■ existence komunikačního fóra pro členské instituce,
■ komunikace výhod zapojení do projektu pro menší nebo velmi specializované 

instituce
■ a v neposlední řadě pomoc s propagací EIZ a Open Access v rámci jednotlivých 

institucí.



3. Zachovat relevantní aktivity v online podobě

■ Jedná se např. o školení a semináře, které mohou být realizovány online, účastníci 
si je mohou pustit ze záznamu apod. 

■ Naopak osobní setkání v rámci např. každoročního setkání členských institucí by 
měla být, pokud to bude možné, navrácena do původního nastavení.

■ Odůvodnění – online školení je časově mnohem méně náročné pro většinu 
respondentů (nemusí cestovat do Prahy). Zachování osobního kontaktu alespoň 
jednou ročně pomůže udržet vztahy mezi členskými institucemi a napomůže hladké 
realizaci navazujícího projektu.

4. Nastavit procesy Národního centra pro podporu výzkumu, vývoje a 
inovací.

■ Současné procesy a metodika by měly být adaptovány pro potřeby navazujícího 
projektu NCIP. 

■ V rámci dotazníkového šetření a rozhovorů byla vyzdvihována především 
komunikace realizačního týmu s členskými institucemi a proces nákupu a správy 
EIZ. Tyto aspekty by měly být zachovány i v navazujícím projektu.

Průběžná evaluace - doporučení
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Průběžná zpráva za rok 2021. https://opvvv.msmt.cz/download/file5860.pdf



Audity MF ČR

Audit MF 2020

● Auditované období 1.7. – 31. 12. 2019
● Auditované výdaje 296 655 906,01 Kč
● Zjištění:

■ jen několik formálních pochybení v protokolech z VZ bez jakéhokoli skutečného či 
potenciálního finančního dopadu. Žádný vliv na výběr nejvhodnější nabídky, proto není 
navrhována žádná finanční oprava.

■ Formální chyby ve výkazech práce bez finančního dopadu.

Audit MF 2021

● Auditované období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020
● Auditované výdaje 335 437 504,46 Kč
● Zjištění:

■ jen jedna copy-paste chyba v záhlaví zadávací dokumentace, ale zakázka vyhlášena v 
přísnějším režimu - žádný finanční dopad

+ standardní další kontroly ze strany MŠMT
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Ostatní
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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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Propagace - poděkování

Děkujeme všem za umístění roll-upů a “badges” na webových stránkách
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ZČU a ÚGN AV ČR, v.v.i.



Kontakty pro vydavatele (pro nováčky)

Děkujeme za spolupráci při poskytnutí kontaktních e-mailů pro 
vydavatele

● kontaktem nemusí být pověřená osoba pro CzechELib
● můžete též využít společný mailbox resp. zřídit alias např. typu 

czechelib@xxxxx.cz, knihovna@xxxxx.cz, eiz@xxxxx.cz apod.
● primárním cílem je zajištění operativní komunikace např. řešení 

případů hromadného stahování, technických problémů, nenadálých 
odstávek apod.

● Dodavatelům dáváme tyto kontakty na vyžádání s tím, že jsou určeny 
pro komunikaci ohledně EIZ, které pro CzechELib zajišťují, a s 
žádostí, aby uváděli CzechELib v kopii, avšak nemůžeme garantovat, 
zda vždy tato pravidla budou schopni dodržet.
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Statistiky CELUS

77



CELUS v kostce

● CzechELib Usage Statistics - CELUS
■ centrální systém pro evidenci statistik využívanosti
■ automatizovaný sběr statistik pomocí standardu SUSHI (měsíční aktualizace)
■ možnost ručního nahrávání nestandardní statistik (CzechELib provádí jednou ročně)
■ open source software uvolněný pod MIT licencí

● Kde systém najdu?
■ https://stats.czechelib.cz/
■ Více informací na webu CEL: https://www.czechelib.cz/cs/341-statisticky-system-celus

● Kdo se do něj dostane (autorizace)?
■ Osoba, která je v ERMS přiřazena nějaké instituci

○ Má-li roli správce, může editovat SUSHI (vlastní instituce, odemčené)
○ Nemá-li roli správce, může zobrazovat statistiky

● Co uvidím?
■ Plná data jen pro svoji instituci
■ Ve srovnání jsou ostatní instituce anonymizovány
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Pro instituce
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● Data pro konsorcia nastaví CzechELib centrálně
● Srovnání institucí na platformě (anonymizované)
● Nejčtenější/nejvíce odmítnutnuté přístupy k titulům na úrovni 

instituce atd.
● U platforem, kde jsou kromě e-časopisů i e-knihy, má instituce 

automaticky taktéž statistiky k e-knihám (byť nejsou přes CzechELib 
předpláceny) a obráceně

■ Elsevier ScienceDirect, Wiley Online Library, SpringerLink, ACS, RSC, Thieme …

● Členové mají možnost nastavit SUSHI link a označit “mimo 
konsorcium”

■ CzechELib může asistovat při nastavování (rozhodně doporučujeme - kontaktujte nás), 
obzvláště u nových platforem je testování a nastavení prvního SUSHI linku netriviální



CELUS - další rozvoj

● Novinky ze světa:
■ Consortia Manager (nástroj pro řízení konsorcií, v součtu ho používá přes 2 500 členských 

institucí konsorcií v 37 zemích na 5 kontinentech) letos v létě implementoval napojení na 
CELUS

● Nyní 1,5 roku ostrého provozu
■ momentálně 1 168 SUSHI linků
■ není zatím v našich silách detekovat náhodné výpadky dat (nulovou využívanost v 

některých měsících) - děkujeme, že nám je hlásíte
■ děkujeme za všechny průběžně posílané podněty
■ vypsána zakázka na vylepšení a upgrade, momentálně probíhá vyhodnocování nabídky
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Zaškolení
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● (Živá ukázka)



Školení a webináře
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Školení a webináře
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Proběhlo:

● Institucionální přihlášení (Shibboleth) u elektronických informačních 
zdrojů

■ 22. 9. 2021 (včera)
■ školení k aktivaci Shibboleth (v rámci VISK)

● Semináře/školení k CELUSu
■ v r. 2020 proběhly již dva (jaro, zima)
■ v případě zájmu uspořádáme další - máme poslat formulář?

● Jak preferujete zasílat informace o školeních k EIZ?
■ aktuálně

○ info na webu
○ položka v newsletteru

■ rozšířit? jak?



Školení a webináře k Open Science
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Proběhlo:

● Online konference: Czech Open Science Day, 25. květen 2021
záznam a prezentace k dispozici na webu NTK
https://www.techlib.cz/en/84427-czech-open-science-day

Plánované:

● Online webinář ORCID in the Czech Republic: towards National 
Consortium, středa 29. září 2021, 14-16 h
https://www.techlib.cz/en/84453-orcid-in-the-czech-republic#tab_about

■ Cílem:
○ podpořit implementaci perzistentních identifikátorů jako kriticky důležité součásti 

národního výzkumného prostředí
○ za účasti mezinárodních hostů a expertů nabídnout prostor pro diskusi o možnosti 

založení národního konsorcia pro ORCID v České republice v souladu s evropskými 
standardy/zvyklostmi

https://www.techlib.cz/en/84427-czech-open-science-day
https://www.techlib.cz/en/84453-orcid-in-the-czech-republic#tab_about


Školení a webináře k Open Science
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● Mezinárodní konference KRECon 2021: Open Science - Challenges and 
Opportunities, 11.-12. listopad 2021 (naváže na tématicky na Czech OS Day)
https://indico.techlib.cz/event/4/timetable/

■ Cílem: podpořit implementaci Open Science dle evropských standardů a poskytnout diskusní 
platformu vědecké komunitě, zástupcům VaVaI a mezinárodním odborníkům k diskusi o Open 
Science.

○ První den: mezinárodní hosté (AJ)
○ Druhý den: české prostředí (jak daleko jsme s implementací; bariéry, obavy a možná 

řešení) (ČJ).
■ Součástí budou 2 paralelní workshopy (1. den dopoledne, 2h):

○ pro začínající vědce,
○ pro ty co podporují, školí nebo koordinují OS aktivity na instituci (Train-the-trainer 

workshop)
● VISK 2 - jednodenní workshop: Otevřená věda a Citizen Science, 19. října 2021 

- pro pracovníky knihoven
● NTK také poskytuje semináře pro podporu Open Science (např. pro ústavy AV 

a další), spolupracuje s DSW - https://ds-wizard.org/ (online nástroj pro tvorbu 
Data Management Plans - plán pro správu vědeckých dat dle FAIR principů)

https://indico.techlib.cz/event/4/timetable/


Děkujeme za pozornost!

Poděkování všem, kdo se přímo nebo nepřímo podíleli na chodu CzechELib

Kontakt

● Národní technická knihovna
Technická 6/2710, 160 80, Praha 6, Česká republika
info@czechelib.cz, www.czechelib.cz
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Diskuse
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