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II. 

 

Předkládací zpráva 

 
K projednání poradou vedení se předkládá charta Individuálního projektu systémového 

„Národní centrum pro elektronické informační zdroje“ (CzechELib). 

Cílem projektu je zvýšení výkonnosti a efektivity oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) 

v ČR prostřednictvím systémové změny způsobu zajištění „Elektronických informačních 

zdrojů“ (EIZ) pro uživatele z oblasti VaVaI při současné úspoře veřejných prostředků, které 

jsou na tyto zdroje a souvisící administrativu vynakládány. V rámci projektu bude pro pilotní 

ověření fungování CzechELib rovněž financován samotný nákup přístupů k jednotlivým EIZ 

pro VaVaI v ČR. 

Elektronické informační zdroje jsou souhrnným názvem pro elektronické časopisy, 

elektronické knihy a speciální databáze. Jejich vydavatelé nabízejí licence na přístup 

k desítkám až tisícům titulů časopisů, většinou formou kolekcí, k jednotkám až stovkám 

elektronických knih či speciálních databází. Tyto zdroje tematicky pokrývají celou oblast 

vědeckého zkoumání od teologie přes medicínu až po jadernou fyziku. 

Celkový rozpočet projektu je stanoven na 1 299 979 817,- Kč.  

Položka rozpočtu Rozpočet v Kč 

Investiční majetek – hmotný 3 050 000,00 Kč 

Investiční majetek - nehmotný 7 290 250,00 Kč 

Osobní náklady včetně odvodů 90 221 887,40 Kč 

Cestovní náhrady 5 749 560,00 Kč 

Neinvestiční hmotný majetek a materiál 817 000,00 Kč 

Neinvestiční nehmotný majetek 357 150,00 Kč 

Režijní náklady 3 176 746,00 Kč 

Služby 1 189 317 223,60 Kč 

Celkem 1 299 979 817,00 Kč 

 

Podpora nákupu EIZ, tj. e-časopisů, e-knih, faktografických a dalších speciálních databází 

bude převyšovat 50 %, podpora u citačních databází Web of Science a  Scopus a případně 

i analytických nástrojů InCites a SciVal bude okolo 70 %. Přibližně 90 % finančních 

prostředků bude využito na spolufinancování zajištění  EIZ.  

Projekt počítá s tím, že licenční poplatky za přístup k EIZ budou hrazeny pouze částečně 

(minimálně 50% ceny). Zbylá část ceny bude dofinancována na úkor zúčastněných institucí, 

a to prostřednictvím mechanismu přefakturace části nákladů na pořízení EIZ. 

Příjemcem podpory z OP VVV bude Národní technická knihovna (NTK). Personální zajištění 

projektu na NTK počítá s řídícími a odbornými pozicemi, dále pozicemi projektových 

manažerů a finančních manažerů, asistentských pozic předpokládané výši 20 přepočtených 

úvazků dle jednotlivých fází realizace projektu.  
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V rámci MŠMT, sekce III, je v současné době vytvořen dle metodiky PRINCE2 „Projektový 

dohled“ v podobě 3 plných úvazků na odboru 33.  

Řídící výbor projektu je ustanoven na základě Statutu a Jednacího řádu: 

Předseda:  Ing. Robert Plaga, Ph.D.  MŠMT, sekce III 

Místopředseda: Prof. doc. Milan Pospíšil, CSc. zástupce ČKR a RVŠ 

Člen:   Ing. Gabriela Pokorná  MŠMT, sekce I 

Člen:   Ing. Martin Lhoták   zástupce Akademie věd 

Člen:    Ing. Martin Svoboda   zástupce NTK 

Projekt na centralizaci zajišťování přístupu k EIZ podporují veřejné vysoké školy zastoupené 

v širší pracovní skupině Českou konferencí rektorů (ČKR) a Radou vysokých škol (RVŠ), 

Akademie věd ČR, Národní knihovna ČR, Národní technická knihovna, Rada pro výzkum, 

vývoj a inovace, Asociace knihoven vysokých škol atd. Kulaté stoly proběhly 29. ledna a 18. 

července 2016, ustanovující zasedání Řídícího výboru 11. srpna 2016.   

Projekt je rozdělen do sedmi klíčových aktivit: 

1. Řízení projektu, 

2. Vytvoření, provozování a evaluace CzechELib, 

3. Nastavení pravidel systému, výběrová řízení na zajištění licencí pro EIZ a evaluace, 

4. Administrace a správa provozu systému přístupu k EIZ a jeho evaluace, 

5. Technologické zajištění správy centra, 

6. Publicita projektu, propagace EIZ a podporu uživatelů CzechElib, 

7. Závěrečná evaluace a doporučení. 

Projekt je rozdělen do časových etap: 

1. Spuštění projektu:    21. 1. 2016–31. 10. 2016 

2. Nastavení projektu:    1. 11. 2016–31. 12. 2017 

3. Řízení dodávky projektu 11:  1. 1. 2018–31. 12. 2020 

4. Řízení dodávky projektu 22: 1. 1. 2021–31. 12. 2022 

5. Ukončení projektu:    1. 6. 2022–31. 12. 2022 

Celková doba realizace projektu je 74 měsíců (listopad 2016 – prosinec 2022). 

Projekt bude mít přímý pozitivní dopad na širokou skupinu výzkumných pracovníků 

z výzkumných organizací v ČR, ale i z vysokých škol a jejich studentů. Díky lepší dostupnosti 

a usnadnění přístupu k  EIZ a efektivnějšímu hodnocení vědeckých výstupů pomocí 

                                                           
1,2 Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.4.4. Řízení dodávky projektu 1 a 2 v dokumentu 

3268_2016_materiál_Charta.docx. 
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bibliometrických nástrojů dojde ke zvýšení efektivity jejich práce a k jejímu objektivnějšímu 

hodnocení. 

Institucionální zajištění CzechELib bude budováno v letech 2016 a 2017. V roce 2017 budou 

realizovány předpokládané veřejné zakázky, a to jak na HW a SW vybavení, právní zajištění 

a na EIZ, citační databáze a bibliometrické nástroje. Od roku 2016 do roku 2022 bude 

pilotováno zřízení a provoz CzechELib. Finanční podpora zajištění EIZ bude v letech 2018 až 

2020 hrazena z prostředků projektu, od roku 2021 bude kryta z veřejných rozpočtů.  

Hlavními výstupy projektu budou Národní centrum pro elektronické informační zdroje 

CzechELib a doporučení jak vůči CzechElib, která se budou věnovat především úpravě 

stávajících podmínek a koncepci centra s cílem jeho maximálního zefektivnění, tak vůči 

zřizovateli a dalším kompetentním orgánům na základě analýzy a evaluace využívání a 

financování EIZ. Cílem je, aby bylo zajištěno plynulé fungování CzechELib i po skončení 

projektu. Výsledkem bude vytvoření stabilního dlouhodobě funkčního systému zajišťování 

EIZ pro oblast VaVaI v České republice, a to jak po stránce smluvní, tak i finanční. 

Vnitřní připomínkové řízení proběhlo ve dnech 9.–17. srpna 2016. Vznesené připomínky 

přispěly kvalitě materiálu a byly do něj zapracovány.  


