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Projekt: CzechELib Místo jednání: Národní technická knihovna

Datum: 18. 7. 2016 15:00 – 16:30

Zapsal: Milan Rosůlek Dne: 19. 7. 2016

Přítomni: Robert Plaga Jiří Burgstaller, Jakub Nevěřil, Milan Rosůlek, Pavel Doleček (všichni MŠMT),
Petr  Konvalinka,  Karel  Melzoch,  Eva  Zažímalová,  Milan  Pospíšil,  Martin  Svoboda  (Širší
skupina),  Eva Dibuszová,  Martin  Lhoták  (Pracovní  skupina),  ,  Hanuš  Hemola (omluven),
Jitka Moravcová (host)

Program:

Základní pravidla rozdělení dotace OP VVV a s tím souvisící doba podpory EIZ

Průběh jednání:

M. Svoboda přednesl prezentaci k bodu jednání, viz přílohu. 

1. Jakým poměrem financovat jednotlivé obory a instituce?

Přítomní se shodli, že upřednostňují pro nákup EIZ podporu ve stejném poměru pro všechny
obory a instituce. Zamezí se tak vysokým administrativním nákladům a diskuzi o tom, které
obory, a v jakém poměru se mají podpořit více či méně. 

Je  zapotřebí  rozlišit  nástroje  (Web  of  Science  a  Scopus  +  InCites  a  SciVal),  kde  je
preferována vyšší podpora z projektu než u nákupu EIZ.

2. Jaký  poměr  kofinancování  je  pro  jednotlivé  zástupce  potencionálních  institucí
zapojených v projektu přijatelný?

Zkrácením financování EIZ v rámci projektu z 5 na 4 roky (2018 - 2021) se odhaduje poměr
spoluúčasti  zapojených  subjektů  na  55  %,  zbývajících  45  %  představuje  podporu
poskytnutou z projektu.

Období realizace projektu zůstává stejné 2016 – 2022. Je zapotřebí vybudovat centrum,
zajistit jeho pilotáž. 

Přítomní se shodli, že tento návrh je přijatelnější než varianta nákupu EIZ v poměru 70/30
v neprospěch zapojených institucí. Přetrvává zde však stále navýšení nákladů zapojených
institucí,  v průměru o 10 -  40 %. Přítomní požádali  pana NM Plagu o možnost prověření
zapojení třetího zdroje – prostředků RVVI v době trvání projektu či jiné varianty, která by
náklady zapojených institucí ponížila v průběhu projektu. 

Přítomní  upozornili  na  fakt,  že  ponížení  finančních  prostředků  na  nákup  EIZ  může  vést
k poklesu  přístupů  k těmto  zdrojům,  což  je  nežádoucí  z pohledu  zamýšlené  podpory
excelence českého prostředí VaV. 

3. Sdružování prostředků

Přítomní  se  shodli,  že  pro  administrativní  náročnost  a  omezení  disponibilního  cashflow
nepodporují variantu ponížení RVO.

4. Závěr

Všichni  účastnici  se  shodli  na  nutnosti  podpořit  všechny  obory  a  instituce  ve  stejném
poměru.  Nastavit  poměr  financování  v poměru  55  % (platba  institucí)  k  45  % (dotace
z projektu) a snížit počet let financování EIZ na 4 roky (2018 – 2021) při zachování realizace
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projektu v letech 2016 – 202. Součástí této úpravy je prověření dalších možností, jak poměr
55 % nákladů na EIZ zapojených institucí dále snížit. 

5. Úkoly

NTK vyčíslí náklady, které by bylo zapotřebí dofinancovat ze třetího zdroje, aby se docílilo
lepšího poměru mezi  platbou a dotací  a předloží  projektový  záměr do porady vedení
MŠMT.

6. Ostatní informace

Po výše uvedeném jednání se konalo technické jednání na úrovni NTK (Svoboda), MŠMT
(Burgstaller,  Rosůlek,  Nevěřil),  pracovní  skupina  (Lhoták,  Jirát,  Dibuszová)  k finančním
operacím  v rámci  realizace  projektu.  Byla  navržena  varianta  přefakturace  faktur
vydavatelů,  resp.  části,  na které  by  se  svými  náklady podíleli  zapojené  instituce.  Tato
varianta  byla  všemi  podpořena,  jelikož  je  pro  všechny  účastníky  výhodná.  Varianty
ponížení RVO, sdílení prostředků a clearingové centrum byly zamítnuty. 

Dále byla diskutována odsouhlasená varianta 4 let financování  EIZ z podpory OP VVV.
Tato varianta byla modifikována na 3 roky EIZ, jež se přibližuje významně požadavkům
cílové skupiny, umožňuje start udržitelnosti z prostředků na VaV již od roku 2021, významně
nemění současné poměry financování atd.  Pro její  podporu bylo dohodnuto hlasování
per-rollam ve dnech 19. a 20. 7. 2016. 

Závěrem pracovního jednání  byl  konzultován projektový  záměr,  který  bude 21.  7.  2016
přípraven do materiálů pro poradu vedení MŠMT. 
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