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Shrnutí 

• Národní centrum pro podporu informační infrastruktury VaV 

• Dosavadní „soutěžní“ model podpory nákupu EIZ je dlouhá léta 

předmětem kritiky, proto NTK v rámci projektu OP LZZ dala zpracovat 

studii jako podklad pro diskusi o možném budoucím řešení, která 

poskytuje východiska a kontrolní otázky pro návrh 

• NTK zpracovala materiál Národní centrum pro elektronické informační 

zdroje CzechELib, Východiska a rámcový návrh postupu, který 

obsahuje Analýzu způsobů finanční podpory nákupu EIZ, návrh 

vytvoření mechanismu distribuce podpory a návrh Národního centra 

pro EIZ (CzechELib) 

• Rozhodnutí je v rukou MŠMT, nejlépe s pomocí komise jmenované 

MŠMT, v níž budou zastoupeni všichni  příjemci podpory 
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Běh na dlouhou trať (1) 

• prosinec 2011 – vláda ČR schvaluje „Koncepci rozvoje knihoven ČR na 
léta 2011 – 2015“, kde je Priorita 7: Zabezpečit efektivní dostupnost 
elektronických informačních zdrojů pro podporu VaVaI po roce 2011 

• únor 2012 – RVVI: Je třeba změnit stávající způsob podpory 
financování EIZ ze SR, … vytvořit koncepční model finanční podpory EIZ, 
jako základní nezbytné informační infrastruktury pro VaV, a od roku 
2018 tento model zavést do praxe v ČR. 

• prosinec 2012 – zpracována studie „Návrh Implementace jednotného 
systému plánování nákupu EIZ do ČR“ (pracovně CzechELib) 

• duben-červen 2013 – studie projednána s pracovní skupinou pro EIZ 
pro VaVaI v rámci „Koncepce rozvoje knihoven“ a přijata jako základ 

• říjen 2013 – studie presentována na KRE 2013 se závěrem: Účastníci 
vítají iniciativu NTK a považují ji za přirozeného koordinátora těchto 
snah 
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Běh na dlouhou trať (2) 

• listopad 2013-květen 2014 – sjednání konsensu AKVŠ – NTK 

• duben 2014 – NTK zpracovala další rámcový návrh postupu zřízení 

Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib 

• květen 2014 – 8. sněm RVŠ přijímá usnesení o podobě … a vyzývá 

MŠMT k sestavení pracovní skupiny, která zpracuje návrh centra 

• září-říjen 2014 – Systém pro centralizované zpřístupňování 

informačních zdrojů pro VaV jako ISP v rámci OP VVV PO 1, SC1 či 2 

• prosinec 2014 – předsednictvo ČKR s vědomím časové naléhavosti 

žádá MŠMT ČR o urychlení kroků k zřízení Centra 

• květen 2015 – z iniciativy pracovní skupiny pro EIZ intervence 

předsedů AV ČR, ČKR a RVŠ u ministra Chládka, náměstek Veber 

ujišťje, že má připravené řešení v rámci OP VVV 
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Obrysy řešení 

• Projekt je připravován se skupinou MŠMT pro řízení Operačních 

programů 

• Předkladatelem a příjemcem prostředků by mělo být MŠMT 

• Nositelem licencí by měla být NTK 

• Finanční objem 1 mld. Kč = 5 let po cca 200 mil. Kč 

• Prof. Drahoš upozorňuje na nemožnost využití prostředků z OP na 

provozní výdaje (na podporu nákupu licencí)  

→ dvě možnosti: dosáhnout souhlasu Bruselu, resp. získat prostředky z 

rozpočtu na VaV od RVVI (jako dosud na programy LB, LI, 1N, VZ, LR) 

• Projekt začne připravovat pan náměstek Veber v červnu … viz poslední 

bod shrnutí 
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Klíčové otázky fungování centra 
 • Financování 

– Centrum samotné – odkud: OP x SR? 
– Podpora nákupu zdrojů 

• odkud: OP x SR? 
• proporcionalita: STM x SSH? 

• Právní forma, zařazení centra 
– zdá se vyřešeno? role NTK?  

• Struktura, řízení 
– „Správní rada“ musí zastupovat 

• zájem poskytovatele finanční podpory (MŠMT), 

• zájem garanta Národní politiky VaVaI (RVVI), 

• v přiměřené míře zájmy výzkumných organizací různých typů: VŠ, AV 
ČR a další VO mimo tyto struktury. 
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K uvážení 
 

8 Ústí nad Labem, 14.  10. 2014 

• Měla by podpora 
jednotlivých oblastí – STM, 
SSH, všeobecnosti – být 
rovná nebo v relaci k cenám 
zdrojů? 

• Měla by podpora Scopus a 
WoK být zahrnuta do 
podpory, nebo vyňata zvlášť? 

• Když už WoK a Scopus, 
neměla by se podpora 
vztahovat i na InCites a 
SciVal? 
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Rozložení cen a dotace v programu INFOZ 
roční průměr v mil. Kč 

Gen

SSH

Med

S&T

Oblast 
dotace  / 

cena 

podíl na 
celkových 
nákladech 

podíl na 
celkové 
dotaci 

S&T 34,2% 67,9% 52,6% 

Med 74,5% 4,6% 7,8% 

SSH 70,0% 7,5% 11,9% 

Gen 72,7% 2,6% 4,3% 

Ref & F/T databáze 40,9% 82,7% 76,6% 

Web of Knowledge 71,0% 8,0% 12,9% 

Scopus 50,0% 9,3% 10,5% 

Citační databáze 59,7% 17,3% 23,4% 

        

Celkové náklady a dotace 44,2% 



Harmonogram 

2018 – zajištěna kontinuita zdrojů dnes podpořených z LR 
resp. OP VaVpI 

2017 – nejpozději na začátku roku musí Centrum být do té 
míry funkční, aby sjednalo potřebné smlouvy 

2016 – v průběhu roku musí být Centrum právně, 
organizačně, finančně i personálně ustaveno a vybaveno 

2015 září? – MŠMT podává ISP do OP VVV 

2015 – případná novela zákona 130/2002 Sb.?, zakládací/ 
řídicí dokumenty Centra 

2014 – předložení návrhu a rozhodnutí MŠMT, schválení 
RVVI, vláda 
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Děkuji za pozornost 
 
martin.svoboda@techlib.cz 
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Sir Tim Berners-Lee 
 
for Nobel prize ! 
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