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Metodika výběru EIZ, verze 2 

Princip posouzen a doporučen Odbornou radou CzechELib: 

Návrh metodiky vypracován výkonným týmem CzechELib: 

Datum schválení Řídicím výborem projektu CzechELib: 

Úvod 

Podíl podpory EIZ je pro citační a metrické nástroje definitoricky nastaven na 70 %. U ostatních 

EIZ je podpora 50 %, což je v souladu s Chartou projektu CzechELib, jež si vytyčila cíl udržet 

podporu na ostatní EIZ na úrovni 50 %. Aby bylo možné splnit cíl 50% podpory, je nutné omezit 

výběr EIZ podporovaných z projektu CzechELib. 

Princip: 

EIZ jsou seřazeny sestupně podle počtu hlasů, práh (min. počet hlasů pro daný EIZ) je nastaven 

tak, aby podpora pro vybrané EIZ (tj. s tímto nebo vyšším počtem hlasů) neklesla pod 50 %. Práh 

nastavený na základě dat pro rok 2018 bude aplikován i v dalších letech.  Pokles podpory 

pod 50 % je možný pouze v případě významné změny kurzu české koruny vůči zahraničním 

měnám či významné změně sazby DPH.  

Definice: 

EIZ je elektronický informační zdroj, který prošel schválením Odbornou radou jako zdroj 

pro podporu vědy a výzkumu. 

CM EIZ znamená „citační a metrické EIZ“, tj. citační databáze Web of Science, Scopus 

a nadstavbové nástroje InCites a SciVal. 

Jako ostatní EIZ jsou pro jednoduchost označovány všechny EIZ, které nespadají do kategorie 

CM EIZ. 

Podporou EIZ se rozumí finanční podpora na pořízení EIZ distribuovaná prostřednictvím 

CzechELib, ať už jejím zdrojem je projekt OP VVV, nebo státní rozpočet. 

Celková cena EIZ v Kč s/bez DPH je částka, která je zaplacena vydavateli/dodavateli (dále 

„Poskytovatel”) za celé konsorcium pro dané EIZ.  

Vypočítává se: (celková cena v původní měně) x (kurz) x (1 + DPH). Pro odhadový výpočet se 

použije kurz „ČNB deviza prodej“ ke 2. 1. 2018 navýšený o 5% rezervu. Sazba DPH je 21 %. 

Podíl podpory EIZ je: (podpora EIZ v původní měně) / (celková cena EIZ v původní měně). 

Seznam ostatních EIZ je seznam EIZ, ze kterého budou vyňaty CM EIZ. 

Podpora ostatních EIZ je celková podpora na EIZ snížená o částku, která připadá na podporu 

CM EIZ (70 % z jejich ceny). 
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UI je účastnická instituce - instituce, která projevila zájem o účast v projektu CzechELib, a která 

činí kroky potřebné k zapojení do projektu. 

ČI je členská instituce - instituce, která má s NTK uzavřenou Smlouvu o centralizovaném 

zadávání, následně pak Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ. 

Přístup k EIZ znamená institucionální přístup k EIZ (IP rozsahy; ověření přes Shibboleth, 

kde oprávnění je uděleno na základě příslušnosti k afilaci). Možnost vzdáleného přístupu 

pro uživatele z jiných institucí na základě registrace fyzické osoby se za další institucionální přístup 

k EIZ nepovažuje. 

Počet hlasů je počet institucí, které hlasovaly pro daný EIZ. V případě, že instituce zajišťuje 

přístup k EIZ pro více právnických osob, je pro tento EIZ její hlas roven počtu těchto institucí 

(pozn.: týká se prakticky jen vybraných případů u KNAV a FgÚ AV ČR); každý z těchto případů 

musí být explicitně schválen Odbornou radou CzechELib. 

Postup výběru 

Nastavení prahové linie bude provedeno na základě požadavků institucí a alokované podpory 

pro rok 2018, u později přidaných konsorcií na základě odhadované alokované podpory v letech 

2019, resp. 2020 a vývoje kurzu. Nastavení, které vzejde z výběru, bude aplikováno 

i v následujících letech, a to do změny pravidel, kterou musí doporučit Odborná rada a schválit 

Řídicí výbor. 

Na každý další EIZ, navržený ČI/UI nebo nabídnutý Poskytovatelem, bude uplatněn tento postup: 

Základní podmínky: 

1. CzechELib podpoří jen zdroj, o který projeví závazný zájem 31 a více ČI/UI (kritérium 3+).  

2. Podpora u konkrétního EIZ může klesnout max. na 50 % (cíl stanovený v Chartě projektu). 

 

Postup výběru: 

1. Proběhne předběžné nacenění navržených EIZ, aspoň do úrovně 90 % všech EIZ. 

2. EIZ se seřadí podle počtu hlasů ČI/UI sestupně. V rámci skupiny se stejným počtem hlasů 

jsou si všechny EIZ rovny. 

3. Od EIZ s nejvyšším počtem hlasů se začnou postupně sčítat celkové ceny EIZ v Kč 

s/bez DPH. Skupina se stejným počtem hlasů se přičítá jako celek. 

4. V každém kroku je spočten podíl podpory EIZ z aktuální celkové ceny spočtené v kroku 3. 

5. Pokud přičtením skupiny dojde k poklesu podpory pod 50 %, pak z výběru pro dané období 

odpadne celá tato skupina a všechny skupiny, které mají menší počet hlasů. Zároveň je 

stanovena hranice N hlasů, a to jako počet hlasů pro EIZ ve skupině, která je poslední 

s nárokem na podporu. Tato hranice je aplikována i v letech 2019 až 2022, tj. minimální 

počet hlasů pro získání podpory EIZ je N+. 

6. Pokud by kvůli nově vznikajícím konsorciím (začínajícím v letech 2019 a 2020) došlo 

k poklesu podpory pod 50 % (výpočet podpory je proveden pro každý z roků 2018, 2019 

a 2020 zvlášť a zahrnuje vždy jak smluvně zajištěné, tak nově zvažované EIZ), bude 

                                                
1
 Výjimky musí být projednány na úrovni OR, doporučeny ŘV, který je musí schválit. 
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hranice N pro tato konsorcia nastavena na nejbližší vyšší hodnotu, která zajistí udržení 

výše podpory min. 50 %. 

 

Stanovení hranice pro získání podpory je založeno na údajích pro rok 2018. CzechELib deklaruje 

princip otevřenosti (tj. v dalších letech mohou vznikat nová konsorcia), jiná konsorcia budou 

spuštěna až v letech 2019 a 2020 (doběh některých projektů LR a udržitelnosti OP VaVpI).   

Problematika zajištění podpory jednotlivých časopisů byla odložena až na rok 2019, přesto v letech 

2018 až 2020 nesmí podpora klesnout pod 50 %. V letech 2021 a 2022 nelze změnu výše 

(procenta) podpory vyloučit s ohledem na změnu zdroje financování podpory ze strany CzechELib.  

 Případné finanční přebytky určené na podporu nákupu EIZ se převedou do dalšího roku. 

 

 


