
Konsorcia  a  přístupy po skončení licencí�
Elsevier Science 

  2000 – 2003 2004 – 2008 2009 – 2011 
Počet přístupných 
titulů 

křížový přístup do titulů 
předplácených členy konsorcia 
Elsevier 

Předplatné jednotlivého 
účastníka +  jedna z pěti 
UTL kolekci podle 
příslušnosti účastníka 

Freedom collection(1900 titulů) 

Po ukončení licence do 
titulů předplácených 
členem                     ( 
papírová verze nebo 

Po ukončení licence do titulů historicky předplácených v 
papírové nebo e-only verzi za plnou katalogovou cenu a 
uvedených u člena jako holdings ve smlouvě. Přístup bude 
do čísel publikovaných za období trvání licence mimo 
tituly, ke kterým vydavatel ztratí autorská práva 

e-only, ale musí být 
zařazeny do holdings a 
uvedeny ve smlouvě). 
Přístup bude do čísel 
publikovaných za období 
trvání licence mimo tituly, 
ke kterým vydavatel ztratí 
autorská práva

Do Freedom kolekce archivní přístup nebude 

Do UTL kolekce archivní 
přístup není 

Možnost vyžádat archivní 
kopii za celé  konsorcium 
(vyžádána) nebo přistupovat 
přes platformu vydavatele za 
poplatek

Možnost vyžádat archivní kopii za celé  konsorcium 
nebo přistupovat přes platformu vydavatele za 
poplatky

(pokud člen nepokračoval 
(nepokračuje)  pro období 
2004 a dále) 

(pokud nebude člen pokračovat dále v licenci pro 
další období)

V případě, že člen  chce archivní přístup k titulu, který 
nepředplácí v plné výši a nemá ho tedy ve smlouvě s 
vydavatelem jako holdings, je potřeba takový titul zařadit 
nově do předplatných uvedených ve smlouvě – holdings.

Titul lze zařadit do Additional subs-spend required v plné 
hodnotě katalogové ceny a po vyčerpání celé sumy ASSR  
je za takový titul nutné zaplatit poplatek cca ve výši 
katalogové ceny ! U papírových verzí titulů za sníženou 
cenu 25% katalogové ceny (mimo tituly , které jsou 
uvedeny  také v holdings ve smlouvě) právo archivního 
přístupu není!

Archívní práva Do všech titulů přístupných v 
rámci licence a publikovaných 
za období trvání licence mimo 
tituly, ke kterým vydavatel 
ztratí autorská práva  

Možnost vyžádat 
archivní kopii za celé  
konsorcium  ( vyžádána) 
nebo přistupovat přes 
platformu vydavatele za 
poplatek (pokud člen 
nepokračuje pro období 
2009 a dále) 

Jak získat archivní 
práva k tomu co člen 
nepředplácí 
(nepředplácel) aneb 
doplňující info

Nová archivní práva již získat  
nelze. Pozor na to, že členské 
instituce měnili své tituly nebo 
došlo k navýšení počtu titulů s 
přistoupením nových členů. 
Seznam přistupných titulů se 
tedy v průběhu trvání konsorcia 
měnil a přístup je do každého 
titulu vždy jen na období , kdy 
ho skutečně členové měli 
přístupný 

Nová archivní práva již 
získat  nelze. 



John Wiley and Sons
( od 2009 sloučen s Blackwell)
   (2002 – 2003)  (2004 – 2008)   (2009 – 2011) sloučen s Blackwell 
Počet přístupných 
titulů 

křížový přístup do titulů 
předplácených členy konsorcia 

křížový přístup do titulů 
předplácených členy 
konsorcia 

kolekce – FULL                                             nebo                                                               
STM , HSS  +  tituly předplácené institucí v 2008 (nový 
člen) nebo tituly uvedené v licenci s vydavatelem jako 
předplatné - holdings člena (současný člen)  

Archívní práva Do všech titulů přístupných v 
rámci licence a publikovaných za 
období trvání licence mimo tituly, 
ke kterým vydavatel ztratí 
autorská práva 

Do všech titulů přístupných 
v rámci licence a 
publikovaných za období 
trvání licence mimo tituly, 
ke kterým vydavatel ztratí 
autorská práva 

Do titulů předplácených institucí. Přístupné bude období 
1997 – 2011 plus do  členem předplacené kolekce titulů 
přístupných v rámci licence a publikovaných za období 
trvání licence mimo tituly, ke kterým vydavatel ztratí 
autorská práva  nebo budou k datu ukončení licence 
zařazeny do backfiles. 

Možnost vyžádat archivní kopii za celé  konsorcium 
nebo přistupovat přes platformu vydavatele bez 
poplatků  

Jak získat archivní 
práva k tomu co člen 
nepředplácí 
(nepředplácel) aneb 
doplňující info 

Nová archivní práva již získat  
nelze. Pozor na to, že členské 
instituce měnili své tituly nebo 
došlo k navýšení počtu titulů s 
přistoupením nových členů. 
Seznam přístupných titulů se 
tedy v průběhu trvání konsorcia 
měnil a přístup je do každého 
titulu vždy jen na období , kdy ho 
skutečně členové měli přístupný 

Nová archivní práva již 
získat  nelze. Pozor na to, 
že členské instituce měnili 
své tituly nebo došlo k 
navýšení počtu titulů s 
přistoupením nových členu. 
Seznam přístupných titulů 
se tedy v průběhu trvání 
konsorcia měnil a přístup je 
do každého titulu vždy jen 
na období , kdy ho skutečně 
členové měli přístupný 

V případě, že člen  chce archivní přístup k titulu, který není 
ani v kolekci, kterou bude mít přístupnou ani ho 
nepředplácí nebo ho nemá ve smlouvě s vydavatelem jako 
holdings, je potřeba takový titul zařadit nově do 
předplatných uvedených ve smlouvě - holdings a zaplatit za 
něj poplatek cca ve výši katalogové ceny ! Pak bude titul 
mít právo archivního přístupu  zpětně od 1997 do 2011. 
Týká se jen STM a HSS kolekcí, Full kolekce zahrnuje 
archivní přístup do všech titulů, ale jen od roku 2009, při 
požadavku na přístup od 1997 platí viz výše 

  Možnost vyžádat archivní 
kopii za celé  konsorcium ( 
vyžádána) nebo přistupovat 
přes platformu vydavatele bez 

Možnost vyžádat archivní 
kopii za celé  konsorcium  
( vyžádána) nebo 
přistupovat přes 



Springer Verlag

  2001 – 2004  2005 – 2008 2009 – 2011  
Počet přístupných 
titulů 

celá kolekce SpringerLink celá kolekce SpringerLink celá kolekce SpringerLink  + tituly Kluwer + LN in 
Mathematics +  Computer Science Library 

nejsou Po ukončení licence do titulů 
předplácených členy v 
papírové podobě. Přístup 
bude do čísel publikovaných 
za období trvání licence 
mimo tituly, ke kterým 
vydavatel ztratí autorská 
práva 

Po ukončení licence  bude přístup do  všech titulů 
přístupných v rámci licence . Přístup by měl být do čísel 
publikovaných  od 1997 do konce  trvání licence mimo 
tituly, ke kterým vydavatel ztratí autorská práva  

  Data jsou dostupná 
průběžně za poplatek – 
budou umístěna na local 
hosting serveru  

Data jsou dostupná průběžně za poplatek – budou 
umístěna na local hosting serveru  

Jak získat archivní 
práva k tomu co člen 
nepředplácí 
(nepředplácel) aneb 
doplňující info 

Nová archivní práva již získat  
nelze  

Nová archivní práva již 
získat  nelze  

Archivní přístup by měl být nezávisle na jakémkoliv 
předplatném v minulosti, současnosti i budoucnosti 

Kluwer  Academic Publisher

  2004-2008 2009 – 2011 
Počet přístupných 
titulů 

celá kolekce Kluwer 

Archívní práva Do všech titulů přístupných v 
rámci licence a publikovaných za 
období trvání licence mimo tituly, 
ke kterým vydavatel ztratí 
autorská práva                                                                              
Možnost vyžádat archivní 
kopii za poplatek 

Jak získat archivní 
práva k tomu co člen 
nepředplácí 
(nepředplácel) aneb 
doplňující info 

Nová archivní práva již získat  
nelze  

Archívní práva 

Sloučen se Springer 



Blackwell  Publishing

   (2004 – 2006)   (2007 – 2008)   (2009 – 2011) 
kolekce    STM+HSS nebo STM 
nebo HSS 

kolekce    STM+HSS nebo 
STM nebo HSS

Do titulů přístupných v rámci 
licence a publikovaných za 
období trvání licence mimo tituly, 
ke kterým vydavatel ztratí 
autorská práva   

Do titulů přístupných v 
rámci licence a 
publikovaných za období 
trvání licence mimo tituly, 
ke kterým vydavatel ztratí 
autorská práva   

Možnost přístupu přes 
platformu vydavatele bez 
poplatků  

Možnost přístupu přes 
platformu vydavatele bez 
poplatků  

  Možnost vyžádat archivní 
kopii pro celé konsorcium 
za náklady vydavatele  

Jak získat archivní 
práva k tomu co člen 
nepředplácí 
(nepředplácel) aneb 
doplňující info 

Nová archivní práva již získat  
nelze.  

Nová archivní práva již 
získat  nelze.  

Academic Press

  2000-2003 2004 a dále 
Počet přístupných 
titulů 

celá kolekce ve službě IDEAL 

Do všech titulů přístupných v 
rámci licence a publikovaných za 
období trvání licence mimo tituly, 
ke kterým vydavatel ztratí 
autorská práva. Přístup je  přes 
službu vydavatele (jeho právního 
nástupce) za poplatek 5% v 
prvním roce po ukončení licence    
( 2004) a dále každý rok za 
poplatek o 1% nižší. Po dosažení 
úrovně 1% poplatku se dále roční 
poplatek už snižovat nebude.

Do 5.11.2008 nebyl právním 
nástupcem vydavatele žádný 
poplatek účtován.

Jak získat archivní 
práva k tomu co člen 
nepředplácí 
(nepředplácel) aneb 
doplňující info 

Nová archivní práva již získat  
nelze  

Sloučen s Wiley 

Archívní práva 

Sloučen s Elsevier 
Science 

Archívní práva 

Přístup do titulů 


