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Použité zkratky:
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ČI
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JŘBU
OR
Poskytovatel EIZ
ŘV
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CzechELib
členská instituce CzechELib
elektronický informační zdroj
jednací řízení bez uveřejnění
Odborná rada CzechELib
vydavatel nebo exkluzivní dodavatel EIZ
Řídicí výbor CzechELib
účastnická instituce CzechELib
výzkum, vývoj a inovace
veřejná zakázka

Úvod
Instituce musí svůj zájem o EIZ/vstup do konsorcií CEL ohlásit s dostatečným předstihem,
optimálně na začátku každého kalendářního roku, kdy bude vždy probíhat sběr požadavků na
odběr EIZ od následujícího kalendářního roku, nejpozději však do 31. 3. Všechny zprávy o zájmu
nahlášené do 31. 3. jsou považovány za doručené ve shodný čas, resp. se zde neuplatní priorita
podle času doručení.
V případě pozdějšího doručení je rozhodnutí, zda bude EIZ zajištěn, plně v kompetenci odborného
týmu CzechELib.
Při posuzování zařazení EIZ do portfolia CEL bere OR a odborný tým CzechELib v úvahu
zejména:
●
●
●
●

zda jde o EIZ určený pro podporu VaVaI
zda jsou splněny podmínky projektových Metodik pro výběr EIZ
ekonomický aspekt
časový aspekt (u požadavků po 31. 3.)

Pro nominované EIZ zajistí CEL u jejich poskytovatelů indikativní nacenění, následně potvrdí
s institucemi jejich přetrvávající zájem a pak postupuje podle kroků uvedených níže.
Výjimky z postupů uvedených v této Metodice vždy posoudí OR a následně předloží stanovisko
Řídicímu výboru CzechELib.
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Definice:
Nová instituce (účastnická) je instituce, která není členem žádného konsorcia CEL a o členství
projevila zájem.
Členská instituce bez Smlouvy o centralizovaném zadávání je instituce, která nebyla
pověřujícím zadavatelem ve VZ, ve které byl zajištěn EIZ, který poptává.
Členská instituce se Smlouvou o centralizovaném zadávání je instituce, která byla pověřujícím
zadavatelem ve VZ, ve které byl zajišťován i poptávaný EIZ, ale k odběru daného EIZ se v době
konání VZ nepřihlásila.
Nový EIZ je EIZ, který není aktuálně zpřístupněný prostřednictvím CEL, není soutěžen ani
zasmluvněn.
Již pořízený EIZ je EIZ aktuálně zpřístupňovaný prostřednictvím CEL, na který již CEL uzavřel
smlouvu s jeho Poskytovatelem.
Modifikovaný EIZ je již pořízený EIZ s nepodstatnou modifikací - např. modifikovaná kolekce od
stejného vydavatele apod.

Postup:
Typ subjektu/
Typ EIZ
Nutnost stanoviska
Odborné rady

Nová instituce
ČI bez Smlouvy o
centralizovaném
zadávání (v rámci VZ,
ve které se daný EIZ
pořizoval)
ČI se Smlouvou o
centralizovaném
zadávání (v rámci VZ,
ve které se daný EIZ
pořizoval)

Nový EIZ

Modifikovaný EIZ

Již pořízený EIZ

ANO

ANO
(posuzuje zejména,
zda jde o
modifikovaný nebo
zcela nový EIZ)
VZ*

NE (v minulosti již
schváleno)

VZ*

VZ*

● Bez VZ**
pokud všechny
poptávky členských
institucí budou do
limitu 3,8 mil Kč
nebo 10 % původní
VZ***; nutný
dodatek Smlouvy o
zajištění a
zpřístupnění EIZ.

● Bez VZ**
pokud všechny
poptávky členských
institucí budou do
limitu 3,8 mil Kč nebo
10 % původní VZ***;
nutná nová Smlouva
o centralizovaném
zadávání a dodatek
Smlouvy o zajištění a
zpřístupnění EIZ.

VZ*

VZ*
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● VZ*
nad limit 3,8 mil Kč
nebo 10 % původní
VZ***

● VZ*
nad limit 3,8 mil Kč
nebo 10 % původní
VZ***

* Pokud rozšíření konsorcia znamená nutnost vypsat VZ, je nutné splnit podmínku minimálního
počtu přistupujících účastníků dle projektových Metodik.
** Dodatek lze realizovat i pro jednu instituci
*** Jde o limit na VZ, ne na instituci či na daný EIZ. Limity jsou dány zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v případě jeho novelizace může dojít k jejich úpravě.
Příklad: Ceny jednotlivých dodatků k licenční smlouvě se kumulují, tj. limity zmíněné v tabulce platí pro součet
všech jednotlivých dodatků. Tj. jestliže první dodatek (např. v r. 2018) bude znamenat navýšení o 1 mil. Kč,
tak pro event. dodatek v r. 2019 zbývá již jen 2,8 mil. Kč (předpokládáme, že limit 10 % je vyšší než 3,8 mil.
Kč).
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