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Od LB k projektu CzechELib 

1997-2012 Programy MŠMT LB (2), LI (62), 1N (36), VZ (18) 

2013-2017 LR (8) – Informace základ výzkumu – Praha + SSH 

2013-2019 OP VaVpI (8) – mimo Prahu, jen vybrané obory 

CzechELib = národní centrum pro elektronické informační zdroje 

• Projekt OP VVV na roky 2016 – 2022, podpora pro VO podle z. 130/2002 
Sb., celkové náklady téměř 1,3 mld. Kč, 91 % nákup. 

• 2018-2020 podpora nákupu z OP VVV, 2021-2022 opět ze SR VaVaI 

• Podpora bibliometrických db a nástrojů ~ 70 %, ostatní min. 50 %  
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Proč CzechELib? 

• Vytvoření trvalé infrastruktury, snížení administrativy pro účastníky 

• Sjednocení pravidel pro smlouvy, úroveň podpory, sběr a vyhodnocování 
statistik 

• Silnější vyjednávací pozice vůči dodavatelům 

• Větší vyjednávací síla i vnitrostátně: poté, co byl projekt podán a kladně 
hodnocen, má politickou podporu MŠMT, RVVI, RVŠ, ČKR i prezidia AV ČR 

• Mezinárodní spolupráce 

• Publicita 
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Stav projektu k prosinci 2016 
 • 31. 10. 2016 podána žádost do MS2014+, hodnotitelé navrhli pouze marginální 

úpravy 

• 30. 11. 2016 – 3. zasedání Řídicího výboru 

– Vyžádal si komentáře ke stanoviskům hodnotitelů 

– Schválil osobu Hlavního manažera projektu a sestavu Odborné rady CzechELib  

– Doporučil, aby do doby obsazení pozice Ředitele CzechELib tuto roli zastávala Dr. Dibuszová 

– Potvrdil, že účastníkem projektu mohou být jenom VO podle zákona 130/2002 Sb. 

• 5. 12. 2016 sdělení, že Výběrová komise projekt schválila s řadou komentářů 

• Dnes ráno vypořádání komentářů schválené ŘV včetně úprav projektu vloženo do 
MS2014+ a žádost definitivně podepsána  

• Do 15. 12. 2016 by mělo být vydáno Rozhodnutí o udělení podpory 

• Do 31. 12. 2016 podpis Právního aktu 

• 1. 1. 2017 – Zahájení projektu CzechELib 
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Struktura a řízení projektu 
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• Řídicí výbor: 2 MŠMT, 1 RVŠ, 1 AV ČR, 1 NTK 

• Projektový dohled: Odbor strategických projektů MŠMT 

• Hlavní manažer projektu: Eduard Pitka, držitel certifikátu 
    PRINCE2® Practicioner 

• Ředitel CzechELib: probíhá VŘ 

• Administrativně-technický tým si přivede HMP 

• Odborná rada: vesměs se zkušenostmi z LR / OP VaVpI 

• Garanti klíčových aktivit viz dále 

• Odborný tým – zčásti NTK, zčásti noví pracovníci 
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Týmy projektu a jejich vedení 

KA1 - Řízení projektu: Eduard Pitka – vedení a administrativa projektu 

KA2 - Vytvoření a provoz: Eva Dibuszová (než bude vybrán ředitel) – zřízení, 
 řízení a ekonomika 

KA3 a 4 - Nastavení pravidel a administrace: Jiří Jirát – výběr zdrojů, metodiky 
 sjednávání smluv, veřejné zakázky, správa provozu, podpora uživatelů, statistiky 

KA5 - Technologická podpora: Jan Pokorný – systém pro sběr a správu požadavků, 
 nový komplexní ERMS, statistiky, webové nástroje 

KA6 - Publicita, podpora uživatelů: Hana Cassi Pelikán – web, informační 
 podpora, semináře, workshopy, domácí i mezinárodní setkání a konference 
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Odborná rada 

Odborná rada - je poradním orgánem ředitele CzechELib,  
     - artikuluje požadavky uživatelů 
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Tematická oblast    Jméno, Instituce Tematická oblast    Jméno, Instituce 

Předseda Martin Svoboda, NTK 

BIG4  Miroslav Bartošek, MUNI SSH Hana Nová, NK 

Ekon+právo Václav Šubrta, VŠE Technika Ondřej Fabián, UTB 

Chem  Jiří Jirát, VŠCHT WOS  Iva Burešová, KNAV 

Med/geo/...   Jiří Pavlík, UK Agro  Věra Svobodová, MENDELU 

Medicina Lenka Maixnerová, NLK Právo+fil.  Marie Zagorová, MUNI 

Přírodní vědy Svatopluk Rieger, UPOL OA  Pavla Rygelová, VŠB-TUO 



Finanční zajištění 
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• Na roky 2018-2020 je k 
disposici 1,178 mld. Kč 
ztOP VVV 

• Na roky 2021 a 2022 se 
počítá s obnovením 
podpory ze SR na VaVaI 
vtobjemu ~ 800 mil. Kč 

• Smlouvy plánujeme sjednávat na dobu celých pěti let, ideálně s možností 
beztrestné výpovědi, s požadavkem na offsetting a s možností přechodu 
na OA podle iniciativy OA2020 
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OP VVV: 2018-2020, SR: 2021-2022. Spoluúčast C/M: 30 %, EIZ: 42 % 

EIZ-dotace C/M-dotace EIZ-spoluúčast C/M-Spoluúčast EIZ - Příjemci OP VaVpI 100 % EIZ - Předplaceno z LR



Předběžná pravidla hry (1) – podléhají doporučení OR a schválení ŘV 

Finanční podpora 

– Podporu mohou získat pouze výzkumné organizace (VO) zařazené na Seznam 
posouzených výzkumných organizací na stránkách RVVI, kde je i uveden postup 
posouzení 

– Posouzení se opírá o Sdělení EK „Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a 
inovací“ (2014/C 198/01), článek 1.3. Definice, odst. ee), který definuje, co je 
„výzkumnou organizací“ 

– Instituce, které nemají statut VO, se mohou účastnit výběru EIZ a jejich 
obstarávání prostřednictvím CzechELib, ale pokud k datu platby vydavateli tento 
statut nezískají, musí veškeré náklady hradit samy 

– Projekty OP VaVpI nemohou být podpořeny 
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Předběžná pravidla hry (2) – podléhají doporučení OR a schválení ŘV 

Finance 

– Plánovaná výše podpory na 2018 počítá s tím, že  

• projekty OP VaVpI si hradí přístup k EIZ samy a některé zdroje jsou předplaceny z projektu LR 

• v roce 2019 i nadále projekty OP VaVpI hradí přístup k EIZ samy 

– Rozložení plateb na účastníky se stanoví podle dodavatelů,  

• nicméně AKVŠ nebo jiné skupiny budou mít možnost přepočíst podíly podle svých pravidel 

– Výše podpory pro jednotlivé účastníky se stanoví tak, že 

• z plánované podpory se oddělí 70 % podpory bibliometrickým db a nástrojům 

• zbytek bude rovnoměrně rozdělen na podporu všech ostatních zdrojů, mělo by to být nad 50 % 

• veškeré kurzové rozdíly budou přeneseny na účastníky 

– Bude-li nutná zálohová platba ještě v roce 2017, NTK ji uhradí z projektu 
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Předběžná pravidla hry (3) – podléhají doporučení OR a schválení ŘV 

Fakturace 

– Princip: všechny platby v tom roce, kdy je poskytnut přístup 

– Zálohové faktury za podíly účastníků vystaví NTK se splatností do konce března 

– NTK uhradí dodavatelům faktury za zdroje do konce dubna daného roku 

– Finální faktury (s promítnutím kurzových rozdílů) do konce června??? 
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Předběžná pravidla hry (4) – podléhají doporučení OR a schválení ŘV 

Smlouvy 

– CzechELib – dodavatel 

• obsahuje seznam zdrojů s cenami pro seznam účastníků 

• podmínky: vzdálený přístup (přes proxy), walk-in users, MVS (prostřednictvím VPK), offsetting 
APC plateb, „překlopení“ na Gold OA 

• možnost neúplné platby se sankcí 

– CzechELib – účastník 

• závazek CzechELib dodat zdroje podle seznamu za dohodnuté ceny v měně dodavatele 

• závazek účastníka dodržovat pravidla dodavatele zdrojů, včas platit své závazky 

• sankce za pozdní platbu 
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Děkuji za pozornost 
 
Otázky? 
 
 
martin.svoboda@techlib.cz 
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Sir Tim Berners-Lee 
 
for Nobel prize ! 
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