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Memorandum o spolupráci mezi  

Národní technickou knihovnou  

a Masarykovou univerzitou 

při řešení IPs CARDS a EOSC-CZ a jejich udržitelnosti 

 

Národní technická knihovna (NTK) 

se sídlem Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 - Dejvice 

IČ: 61387142 

zastoupená Ing. Martinem Svobodou, ředitelem NTK  

a 

Masarykova univerzita (MU) 

se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224 

zastoupená prof. RNDr. Luďkem Matyskou, CSc., ředitelem ÚVT MU, na základě pověření rektora MU 

dále jen Signatáři, uzavírají následující dohodu: 

Signatáři této dohody prohlašují, že mezi nimi k 31. 3. 2022 probíhala a nadále probíhá dlouhodobá 

spolupráce, v níž mají zájem pokračovat, a to zejména v oblasti rozvoje Open Science a implementace 

EOSC v ČR. 

NTK zároveň prohlašuje, že je plánovaným řešitelem IPs CARDS, jehož cílem je vytvoření jednotného 

prostředí pro vyhledávání dokumentů i dat, včetně metadat datových sad obsažených v Národním 

metadatovém adresáři (výstup EOSC-CZ). Součástí projektu CARDS je i podpora implementace EOSC 

v ČR, zejména v oblasti práce s metadaty a metadatové podpory Národního metadatového adresáře 

a zajištění pořizování perzistentních identifikátorů včetně metodické podpory jejich přidělování a případně 

dalších souvisících služeb v oblasti metadat a perzistentních identifikátorů.  

MU zároveň prohlašuje, že je plánovaným hlavním řešitelem IPs EOSC-CZ, jehož hlavním cílem je 

vytvoření komplexního zázemí pro implementaci a monitoring implementace EOSC v ČR. Zejména jde 

o vytvoření a práci Sekretariátu EOSC-CZ, architektonického řešení, implementace, provozu a dalšího 

rozvoje Národního metadatového adresáře, podporu řízení přístupu k metadatům, další společné služby 

implementace EOSC, a také zřízení virtuálního koordinačního školicího střediska EOSC. Dalšími řešiteli 

IPs EOSC-CZ jsou ostatní členové konsorcia velké výzkumné e-infrastruktury e-INFRA CZ, tj. sdružení 

CESNET a VŠB-TUO zapojením Národního superpočítačového centra IT4Innovations.  

Hlavním cílem této spolupráce je společná podpora vytvoření ekosystému služeb a nástrojů zajišťujících 

implementaci EOSC v ČR, vytvoření Národní datové infrastruktury, jejích součástí a služeb, jak je 

rámcově zachyceno v Architektuře implementace EOSC v ČR (https://www.e-infra.cz/eosc/secretariat). 

https://www.e-infra.cz/eosc/secretariat
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Signatáři v této oblasti v současné době spolupracují zejména na: 

 organizaci pracovních skupin pro implementaci EOSC v ČR,  

 přípravě a realizaci IPs OP JAK projektů CARDS a EOSC-CZ.  

Komplementarita projektů CARDS a EOSC-CZ spočívá v propojení expertíz knihovnické komunity 

reprezentované Národní technickou knihovnou (NTK) v oblasti metadatových schémat, směřující 

k zajišťování interoperability repozitářů zahrnutých do budoucí Národní datové infrastruktury (NDI) 

s expertízou členů konsorcia e-infrastruktur e-INFRA CZ, kteří disponují znalostí budování fyzické, 

logické a procesní stránky datové infrastruktury pro potřeby výzkumných projektů. Průnik těchto aktivit je 

tak zejména zřetelný mezi klíčovými aktivitami KA 3.1 a KA 3.2 projektu EOSC-CZ a aktivitou KA 3 

projektu CARDS (spolupráce na metadatové oblasti a PID oblasti) a jeho vyústěním je možnost vyhledání 

jak dokumentů, tak datových sad relevantních k danému tématu. Podrobný popis komplementarity 

projektů je popsán v Chartách obou projektů. 

Signatáři se současně dohodli, že NTK vyšle jednoho zástupce do Řídícího výboru IPs EOSC-CZ a MU 

vyšle jednoho zástupce do Řídícího výboru IPs CARDS. Zástupci budou členy odpovídajících ŘV s plným 

hlasovacím právem. 

Kontaktní osoby zodpovědné za koordinaci vzájemné spolupráce mezi Signatáři jsou RNDr. Matej Antol, 

Ph.D. (Centrum CERIT-SC) a Mgr. Petra Černohlávková (NTK). 

Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Signatáři a třetí bude 

k dispozici MŠMT. 

Za Národní technickou knihovnu 

 

……………….. ..................................... 

V Praze dne Ing. Martin Svoboda 

 

 

Za Masarykovu univerzitu 

 

……………….. ..................................... 

V Brně dne     prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. 


