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Shrnutí 

• CzechELib = Národní centrum pro elektronické informační zdroje  

• Na rozdíl od stejné funkce ve většině civilizovaných zemí se MŠMT 

rozhodlo CzechELib vytvořit jako projekt v rámci OP VVV a chce, aby 

jej v plné míře realizovala NTK 

• Klíčovou roli bude tedy hrát Řídicí výbor projektu, v němž musí být 

zastoupeno MŠMT, řešitel projektu a samozřejmě representace těch, 

jimž je projekt především určen, tj. vysokých škol, AV ČR a dalších VO 

• Na přípravu projektu nejsou vyčleněny ŽÁDNÉ finanční prostředky; 
projekt připravuje Pracovní skupina dobrovolníků a Širší skupina 

představitelů účastníků projektu(obě jmenované námětkem Plagou) 
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Běh na dlouhou trať (1) 

• cca 2010 – začíná se hovořit o neefektivitě systému pořizování 
elektronických informačních zdrojů 

• únor 2012 – prof. Málek předkládá pozměňovací návrh k návrhu RVVI 
na vyhlášení programu „Informace – základ výzkumu“ 

• prosinec 2012 – studie Deloitte, presentace a jednání s AKVŠ 

• říjen 2013 – konference KRE s účastí představitelů národních center 
Estonska, Finska a Norska 

• jaro 2014 – projednání studie Deloitte s representací VŠ a AV ČR 

• září 2014 – v rámci OP VVV PO 1 se objevuje ISP Systém pro 
centralizované zpřístupňování informačních zdrojů pro VaV 

• podzim 2014 – jaro 2015 – přes veškerý nátlak ze všech stran (ČKR, 
RVŠ, AV ČR, RVVI, AKVŠ) MŠMT nijak nepostoupilo k realizaci 
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Běh na dlouhou trať (2) 

• červen 2015 – nástupem ministryně Valachové konečně zájem o 
řešení, schůzka s náměstky Plagou a Velčovským 

• říjen‐listopad 2015 – zahájení spolupráce s Odborem strategických 
programů a projektů MŠMT, zpracován návrh Projektového záměru 

• 29. 1. 2016 – úvodní seznamovací schůzka Širší skupiny, Pracovní 
skupiny a skupiny Odboru strategických programů a projektů 

• leden, únor 2016 – připomínky k Projektovému záměru 

• březen – práce na Chartě projektu 

• květen – Projektový záměr je předložen ke schválení Poradě vedení 
MŠMT, pokračuje práce na Chartě projektu 

• 10. 5. 2016 - Porada vedení MŠMT schvaluje avizo Výzvy 
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Principy - 05/2016 (1) 

• Projekt je připravován se skupinou MŠMT pro řízení Operačních 

programů a jeho rámec je formulován takto: 

• Cílem projektu je dosáhnout systémové změny v oblasti zajišťování 

přístupu uživatelů z oblasti vědy a výzkumu (VaV) v ČR k elektronickým 

informačním zdrojům (EIZ). Tato změna spočívá zejména v metodickém 

a institucionálním zajištění procesu akvizice EIZ, umožňujícím jeho 

centralizaci.  

• Celkový rozpočet projektu je stanoven přibližně na 1 300 000 000 Kč, 

přičemž na vlastní vybudování národního licenčního centra CzechELib, 

jeho institucionální, technické, právní a administrativní zajištění je 

určeno maximálně 20% těchto prostředků. Zbylých přibližně 80 % 

plánovaného rozpočtu bude využito na evaluaci vytvořeného systému 

prostřednictvím zajištění licencí pro přístup k EIZ na následující období. 
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Principy - 05/2016 (2) 

• Finanční objem 1,3 mld. Kč počínaje 

3Q 2016 do konce roku 2022  

podpora nákupu zdrojů cca 240 mil. 

Kč/rok, tj. spoluúčast cca 68 % 

• NTK akceptuje roli nositele projektu 

jen s podmínkami, že dostane:  
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Bez účasti SR - plynulý růst podpory 

Spoluúčast OP VVV Příjemci OP VaVpI 100 % Předplaceno z LR SR

a. ihned možnost již teď přijmout alespoň jednu osobu – ředitele projektu 

b. písemné ujištění, že je oprávněna přijímat „cizí finanční prostředky“ 

c. písemné ujištění, že bude zajištěna udržitelnost, tj. pokryty náklady na  

i. iprovoz optimalizovaného národního licenčního centra 

ii. ipodporu nákupu licencí na období po roce 2022 



Klíčové otázky fungování centra 
 • Financování 

– Centrum samotné z OP VVV 
– Podpora nákupu zdrojů 

• zásadně z OP, snad možnost podpory ze SR??? 
• proporcionalita: STM  SSH – jednoznačný názor stejné % 
• proporcionalita: „informační“ db  (citační db + analytické nástroje) 

• Zařazení centra 
– všechno musí zajistit NTK, MŠMT jen „dozírá“ 

• Struktura, řízení 
– Řídicí výbor projektu musí zastupovat 

• zájem poskytovatele finanční podpory (MŠMT) 
• zájem garanta Národní politiky VaVaI (RVVI) 
• řešitele projektu 
• v přiměřené míře zájmy výzkumných organizací různých typů: VŠ, AV 

ČR a další VO mimo tyto struktury. 
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Harmonogram 

2015 červenec – MŠMT se začíná Centrem zabývat 

2015 konec – nominace Pracovní skupiny a Širší skupiny, 
zahájení prací na přípravě projektu …  

2016 září??? – NTK podává přihlášku ISP do OP VVV 

2016 – zakládací/ řídicí dokumenty Centra, do konce roku 
musí být Centrum právně, organizačně, finančně i 

personálně ustaveno a vybaveno, tak aby  

2017 – nejpozději na začátku roku Centrum bylo do té míry 

funkční, aby sjednalo potřebné smlouvy, a tak byla  

2018 – zajištěna kontinuita zdrojů dnes podpořených z LR 
resp. OP VaVpI 
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Závěr 
 A. NTK akceptuje roli nositele projektu jen s podmínkami, 

že dostane :  
1. ihned možnost již teď přijmout alespoň jednu osobu – ředitele 

projektu, 
2. písemné ujištění, že je oprávněna přijímat „cizí finanční prostředky“, 
3. písemné ujištění, že bude zajištěna udržitelnost, tj. pokryty náklady 

na 
a) Iprovoz optimalizovaného národního licenčního centra 
b) Ipodporu nákupu licencí na období po roce 2022, 

B. a očekává, že MŠMT bude spolupracovat tak, aby  
• do konce roku 2016 byly vytvořeny zakládací / řídicí dokumenty 

Centra,  
• Centrum bylo právně, organizačně, finančně i personálně ustaveno a 

vybaveno tak, aby nejpozději na začátku roku 2017 mohlo sjednat 
potřebné smlouvy, a tak byla v 2018 zajištěna kontinuita zdrojů 
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Děkuji za pozornost 
 
martin.svoboda@techlib.cz 

26. 5. 2015 



11 

Sir Tim Berners-Lee 
 
for Nobel prize ! 
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