Metodika pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v
rámci CzechELib
Nárok instituce na podporu podle jejího statusu
Z rozhodnutí Řídicího výboru projektu CzechELib ze dne 29. 11. 2017 a 24. 4. 2019 je oprávněnost
čerpání podpory definována následovně:
Status
instituce

Právní forma (údaj
z ARES)

Má možnost být
součástí konsorcia a
využít CzechELib

Má nárok na čerpání
podpory z projektu
CzechELib

Je VO

Jakákoli

Ano

Ano

Není VO

Organizační složka
státu (např.
ministerstva, GA ČR,
…)

Ano

Ano, pouze na Web
of Science a/nebo
Scopus

Není VO

Ostatní

Ano

Ano*/Ne

* splňuje status „odborná veřejnost“

Princip ověřování statusu „výzkumné organizace“ (VO) a „odborné veřejnosti“
1. Neověřují se členské instituce, které jsou:
a) veřejné nebo státní vysoké školy, které jsou výzkumnými organizacemi ze zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách,
nebo
b) veřejné výzkumné organizace zřízené AV ČR nebo jinými zřizovateli podle zákona 341/2005
Sb., o veřejných výzkumných institucích.
2. Ověřují se ostatní členské instituce žádající o podporu z projektu CzechELib:
a) jsou uvedeny v Seznamu výzkumných organizací vedeném MŠMT na
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci.
nebo
b) splňují status odborné veřejnosti definované jako „zástupci veřejných odborných a
specializovaných knihoven, jejichž hlavní činností je poskytování knihovních služeb na
národní úrovni v souladu se zvláštním právním předpisem, zákon č. 257/2001 Sb., o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů“. Kontrola splnění
probíhá skrze
poskytovatele dotace ŘO OP VVV.

Pokud instituce získá právo na čerpání podpory do data zaslání zálohové faktury od NTK za EIZ v
daném kalendářním roce, má nárok na podporu z projektu CzechELib již v daném kalendářním
roce. V případě, že získá práva na čerpání podpory později než k datu zaslání zálohové faktury od
NTK za EIZ v daném kalendářním roce, bude instituce nárokovat podporu až v dalším kalendářním
roce.
Pokud instituce ztratí „status VO“ nebo „odborné veřejnosti“, je povinna tuto informaci neprodleně
nahlásit NTK a zároveň hradit 100 % ceny za příslušné EIZ dle smlouvy o zajištění a zpřístupnění
EIZ.
Podpora z projektu CzechELib je dostupná jen pro EIZ zajišťované CzechELib.

