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Standardizace a unifikace procesů

Zjednodušení administrativy, standardizace 
smluv a smluvních podmínek

● Veřejné zakázky
● Licenční smlouvy
● Smlouvy s členskými institucemi

Odstranění nerovností a nahodilostí

● Výběr EIZ
● Výše podpory
● DPH

Zjednodušení a čistota finančních toků

● Kurz ČNB
● Fakturace
● Vyúčtování

Ustálený harmonogram
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Centrálně zajišťované služby

● Přehled všech licenčních smluv
● Centrálně zpřístupněné informace o EIZ 

(web, ERMS)
● Uživatelské statistiky
● Podpora Shibboleth

Open Access

● Sjednávání transformačních smluv

Mezinárodní spolupráce

● ICOLC, ESAC, OA2020, EUA, …



Organizace konsorcií - těsně před CzechELib

3

Pro srovnání:
ICOLC registruje

● 114 konsorcií z USA, tj. cca 2 konsorcia na jeden stát USA
● 10 konsorcií z Německa, tedy méně než 1 na spolkovou zemi

18 konsorcií v zemi velikosti ČR nebylo ukázkou efektivního uspořádání…

Prostí členové dílčích 
konsorcií (+ další desítky 
institucí…)

18 institucí jako vedoucí 
dílčích konsorcií (ale 
zároveň byly členy jiných 
konsorcií)

MŠMT, sekce III MŠMT, sekce IVrozpočet AV ČR
Poskytovatelé podpory
(každý jiná pravidla a 
jiný zdroj veřejných 
peněz…)

Vydavatelé/dodavatelé

Pozn.: diagram je opravdu 
hodně zjednodušený



Organizace konsorcií - nyní
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Zásadní redukce složitosti
MŠMT: 1 projekt
Členská instituce:

● 0 veřejných zakázek
● max. 1 rámcová smlouva za rok (+ příslušná smlouva o zajištění a zpřístupnění EIZ)
● 1 zálohový list a 1 faktura za rok

Prostí členové dílčích 
konsorcií (+ další 
desítky institucí…)

MŠMT 1 poskytovatel podpory

Vydavatelé/dodavatelé

NTK jako vedoucí 
instituce



Výběr EIZ a výše podpory

Dříve - dílčí konsorcia do r. 2017

● Výběr EIZ
■ “soutěž” oborových konsorcií s 

rizikem kolapsu/neschválení

● Výše podpory
■ nepředvídatelné a rozdílné výše 

podpory lišící se projekt od projektu, 
EIZ od EIZ, instituce od instituce (i v 
rámci jednoho projektu), rok od roku
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Nyní  - CzechELib: 2018-2022

● Výběr EIZ
■ “bottom-up”

○ hlasování institucí, nikoli 
centrální výběr

○ zjednodušeně: pravidlo 3+ 
institucí (3E)

● Výše podpory
■ sjednocení a narovnání
■ předvídatelnost

70 % (citační db. a hodnoticí 
nástroje - CM EIZ)

50 % (ostatní EIZ)



Výše podpory
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V budoucnu

● CzechELib/NCIP VaVaI: 2023-2027
■ postupné, předvídatelně plánované zvyšování spoluúčasti (pokles podílu 

podpory)

2023 2024 2025 2026 2027
CM EIZ 70 % 67,5 % 65 % 62,5 % 60 %
ostatní EIZ 50 % 47,5 % 45 % 42,5 % 40 %

Pozn.: Jedná se o maximální možnou výši podpory předpokládanou na základě alokovaných částek a 
prognózy cen EIZ a předpokladu relativně stabilního kurzu CZK. CzechELib nemůže garantovat její 
udržení.



Ustálený harmonogram - pořizování EIZ
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Nominace EIZ 
institucemi

OR schvaluje EIZ

získání indikativních 
cenových nabídek

podpisy Smluv o 
centr. zadávání;
příprava 
dokumentace pro 
veřejné zakázky

vypsání VZ

schválení VZ

podepsání 
Smluv o 
zajištění a 
zpřístupnění 
EIZ

sjednání
a uzavření 
licenčních smluv



Veřejné zakázky

● Forma: “Jednací řízení bez uveřejnění”
■ “...; pro případy, kdy z technických nebo 

uměleckých důvodů nebo z důvodu 
existence zvláštních popř. výhradních práv 
existuje pouze jeden možný dodavatel 
nebo poskytovatel služeb; …”

■ zcela v souladu s rozumnými zvyklostmi 
západní Evropy

■ otevřené výběrové řízení nedává smysl
● Schválení formy

■ bylo potřeba vysvětlit a přesvědčit 
poskytovatele (MŠMT), vládní Pracovní 
skupinu pro transparentní veřejné zakázky 
(PSTVZ)

■ u každé zakázky předkládáno (mj.) 
PSTVZ, dále kontrola ze strany ŘO OP 
VVV, MF ČR, …

■ díky skvělé součinnosti MŠMT je 
schvalovací proces velmi rychlý

● Proces: Centralizované zadávací řízení
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Díky centralizaci

● většina zakázek překročí mez pro 
nadlimitní zakázku

● ale členské instituce nemusí VZ řešit 
vůbec

Zajímavosti:

Za období 2018-2020 (financování z OP VVV): 
Výše neuznatelných nákladů týkajících se 
těchto zakázek (pořizování EIZ): 0 (nula) Kč

Slovenská republika (CVTI) zavádí podle 
našeho vzoru formu JŘBU pro konsorciální 
pořizování EIZ



Licenční smlouvy a smlouvy s institucemi

Standardní licenční smlouvy

■ na základě modelové smlouvy California 
Digital Library

■ snaha využívat u co nejvíce dodavatelů
■ maximalizuje 
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Unifikované smlouvy s institucemi:

■ Smlouva o centralizovaném zadávání
■ Smlouva o zajištění a zpřístupnění EIZ

Roku 2019 se ukázala omezení daná výkladem 
zákonem o veřejných zakázkách

■ Nebylo možné přidat nové instituce do 
vybraného konsorcia během víceleté 
smlouvy

■ Opatření: zavedení Rámcových smluv o 
centralizovaném zadávání



Ustálený harmonogram - fakturace

10

splatnost 
spoluúčasti

vyúčtování 
kurzových rozdílů,
faktura jako 
daňový doklad

vrácení přeplatku / 
splatnost 
nedoplatku

první splátky 
dodavatelům

druhé splátky 
dodavatelům

příjem faktur 
od dodavatelů

Od r. 2018

● Fakturace v roce 
předplatného

● Již žádné 
náklady příštích 
období

zálohové 
listy 
institucím



Platby institucí, kurzy
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Instituce má jasně oddělené a 
zobrazené

● plnou cenu
● DPH
● podíl podpory
● kurz měny

Klíčové pro kvalifikované predikce 
rozpočtů

Instituce ve smlouvě vždy vidí plné ceny v původní měně bez DPH



Platby institucí, kurzy
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NTK platí v původní měně (USD, GBP, EUR, ...) kurzem 
ČNB deviza prodej, bez bankovních poplatků

● Úspory oproti komerčnímu kurzu v miliónech Kč 
ročně

● Transparentní vyúčtování do posledního haléře



Kurz EUR - deviza střed, 5 let
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EUR 53.22%
USD 38.26%
GBP 6.83%
CZK 1.26%
CHF 0.42%

Měnový koš v r. 2022



DPH

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

● NTK/CzechELib řešila sazby pro každý EIZ už od ledna 2020 (dopad na 
platby až v r. 2021)

● Koordinovaný centralizovaný postup (již od ledna 2020)
■ daňoví poradci NTK: návrh základních principů pro rozlišení základní a snížené sazby
■ Odborná rada CzechELib: vyjádření k sazbě u každého EIZ
■ konzultace se zahraničními konsorcii (SURF, NL)
■ s českými zástupci vydavatelů dohodnuto rozdělení (placených) žádostí o vyjádření GFŘ 

(Generální finanční ředitelství) k několika reprezentativním nejistým položkám

● Výsledek: naprostá většina EIZ je v nižší sazbě (10 %)
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Covid

● Masivní centralizovaná aktivace 
vzdáleného přístupu k EIZ pomocí 
Shibboleth

■ započata již během r. 2019
■ ve spolupráci s pracovníkem CESNET

● => minimalizace dopadu lockdownu a 
home office na kritické prvky sítě (VPN) a 
zároveň umožnění studia a práce z 
domova
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● Připojení k “Statement on the Global 
COVID-19 Pandemic and Its Impact on 
Library Services and Resources”

■ výzva vydavatelům - flexibilita, usnadnění 
off-campus přístupu, zmrazení cen ad.

● Sjednání dodatků k prakticky všem 
smlouvám

■ snížení meziročního nárůstu pro r. 2021 a 
2022 u většiny EIZ

■ nezanedbatelné úspory pro většinu 
institucí

Zdroj: data z CELUS



Výsledné čerpání 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 neuskutečněna - nebyla by v souladu s chartou  a MŠMT vyhodnotilo pilotáž 

2018-2020 jako zdařilou, nebyl důvod přesouvat finance na rok 2021 a tím ulevit státnímu 
rozpočtu

■ celkový rozpočet projektu CzechELib byl snížen z 1 296 971 223.63  Kč
na 1 056 082 843.81 Kč (po dvou sníženích)

● pozitivní 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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Členské instituce v r. 2022
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Typ instituce Počet
v.v.i. 47
veřejná vysoká škola 23
státní organizace 14
veřejná knihovna 13
fakultní nemocnice 7
státní příspěvková organizace 5
s.r.o. 5
soukromá vysoká škola 4
veřejná knihovna specializovaná 2
státní vysoká škola 2
nemocnice 2
z.ú. 1
z.s.p.o. 1
v.v.i. / veřejná knihovna 
specializovaná 1
a.s. 1
Grand Total 128



Vybraná čísla - roky 2019-2021
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Podíly na stažených 
dokumentech, 2019-2021Zdroj: data z CELUS



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

● Oprávněná osoba pro každou institucí uvidí:
■ Plná data jen pro svoji instituci
■ Ve srovnání jsou ostatní instituce anonymizovány

19



CELUS ve světě
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konsorcia univerzity/knihovny 
samostatně

USA 7 cca 10

Evropa 4 (+ firma 
Albertina)

cca 10 

Austrálie 1 3

Střední 
Východ

1 -

Jižní 
Amerika

- 2

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

Konsorcia/knihovny využívající, testující nebo zvažující využívat CELUS:



Současnost a blízká budoucnost
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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)



Open Access, transformační smlouvy
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Open Access

● Plánované nové 
transformační smlouvy

■ Wiley, Springer Nature, 
American Chemical Society, 
Royal Society of Chemistry, 
American Institute of Physics, 
IOP, Oxford UP, ACM

● Pokračování ve stávajících
■ Taylor & Francis, LWW, 

Cambridge UP, IEEE, 
Emerald, De Gruyter, Karger

● Výzva:
■ zabránění skokovému 

navýšení plateb

Mezinárodní spolupráce na publikacích ČR 2017-2022 
(zdroj: SciVal):



Open Access články publikované v rámci 
transformačních smluv CzechELib
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Kontrola nad výdaji za “APC in the wild”?
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pro srovnání: roční výdaje za 
časopisy v rámci CzechELib 
jsou cca 350 mil. CZK bez 
DPH

v r. 2020 tedy výdaje za APC 
byly již ve výši cca 30-40 % 
vůči předplatnému! 



Poděkování
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Všem zainteresovaným, v abecedním pořadí!

● kolegyním a kolegům z NTK (více odborů) + Odborným radám CzechELib
● MŠMT - zejména Sekce III a IV, ale též Sekci I, Poradě vedení MŠMT a 

tajemníku Hátlemu
● pověřeným osobám
● Řídicím výborům CzechELib a NCIP VaVaI
● statutárním zástupcům členských institucí
● Vědecké radě NCIP VaVaI
● vyjednavačům
● zahraničním kolegům (ICOLC, MPDL, SURF, …)


