Zápis ze setkání zástupců členů konsorcií
EIZ VaVaI koordinovaných NTK
dne 19. 11. 2012 v NTK
50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Technical Library

Přítomni:
Bartošek/MU, Burešová/KNAV, Dibuszová/VŠCHT, Hakenová/MŠMT, Laiblová-Kadlecová, Lhoták
oba KNAV, Machytková/AKVŠ, Nová/NK, Paráková/UK, Pospíšil/VŠCHT, Prochásková/AKVŠ,
Schlöglová, Suškevičová obě Suweco, Svoboda/NTK, Svobodová/AKVŠ, Žižková, Sudová obě
NTK

Program:
13:00 – 15:00
1) Úvodní slovo – Ing. Martin Svoboda
2) Vystoupení zástupce Rady vysokých škol (RVŠ) – doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
3) Prezentace výsledků vyjednávání o cenových nabídkách na období 2014-2017, informace
o zajištění přístupu v roce 2013 – Ing. Nina Suškevičová
4) Diskuse
15:00 – 15:30
Přestávka
15:30 – 16:30
5) Prezentace návrhu možného dalšího způsobu zajišťování EIZ VaVaI v ČR, výstup projektu
EFI (Deloitte)
Ad 1)
Ing. Svoboda sdělil, že NTK schůzku rozšířené Rady projektu STM svolala na základě podnětu
předsedkyně AKVŠ I. Procháskové, s cílem seznámit účastníky a členy konsorcia se stavem
zajištění licencí na elektronické informační zdroje (EIZ) pro rok 2013 a s postupem vyjednávání
cen pro projekt do programu „Informace – základ výzkumu“ (pro roky 2014 – 2017), a také
s návrhem řešení situace v oblasti nákupu EIZ po ukončení programu.
Ad 2)
RVŠ sleduje situaci v oblasti pokrytí informační infrastruktury. Je žádoucí, aby čerpání peněz na
nákup EIZ bylo efektivní, aby existovala vhodná spoluúčast členů konsorcií. Nesmí se
zapomenout na to, že podpora od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy není určena
pouze vysokým školám, ale také výzkumným organizacím, vědecko-výzkumným institucím a
veřejným knihovnám po celé ČR. V tuto chvíli je na vysokých školách relativně nízká
informovanost ohledně výše spoluúčasti na nákupu EIZ.
Ad 3)
V roce 2013 je druhý nejnižší objem podpory od roku 2000 po roce 2004. Jednání
s vydavateli probíhají, úspěšně se daří vyjednávat přijatelnější meziroční nárůsty,
případný nákup backfiles a e-knih je situován do let 2015-17. Vyjednávání je ukončeno
s vydavatelstvími Wiley a Springer, s Elsevier Science ještě probíhá. Od členů konsorcií je
potřebné vyjádření, zda s vyjednávaným obsahem souhlasí, např. existuje názor, že eknihy nejsou příliš využívány.
(Prezentaci k příspěvku obdrželi účastníci setkání e-mailem.). Členové konsorcia budou
požádání o vyjádření k předjednaným návrhům neprodleně po ukončení výše zmíněných
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jednání, a to v takovém termínu, aby byl názor členů konsorcia znám a zohledněn v přípravě
projektové žádosti do programu Informace – základ výzkumu.
Ad 4)
• Systém rozpočítávání cen mezi členy konsorcia: navrženo několik modelů (podle statistik
využití, podle počtu vědeckých pracovníků, stanovení minimální hranice platby).
Nenalezena shoda, obtížné stanovit systém, který bude vyhovovat všem typům
účastnických institucí Zástupci AKVŠ jednoznačně deklarovali, že pro vysoké školy je
vyhovující model podle „core FTE“, tj. počet členů akademické obce (studenti,
pedagogové, výzkumníci) v oblasti STM. Model však v zájmu nutnosti rozpočtení plateb
musí fungovat pro všechny typy účastníků konsorcií. Suweco + NTK připraví návrh
modelu k diskusi. Tento návrh bude předložen Radě projektu STM a členům konsorcií
v takovém termínu, aby byl názor členů konsorcia znám a zohledněn v přípravě
projektové žádosti do programu Informace – základ výzkumu.
• Role Suweco ve vyjednávání s vydavatelstvím Elsevier: pro rok 2013 je dána smluvně a
zůstává zachována. Suweco od roku 2014 zastupuje konsorcium Elsevier i nadále a bude
jednat jménem členů společně s NTK a s dalšími zástupci konsorcia o budoucích
podmínkách konsorcia Elsevier.
• Rozhodnutí o přidělení dotace projektů programu „Informace – základ výzkumu“ budou
k dispozici nejdříve v srpnu/září roku 2013. Je nutné zjistit, zda je v rámci projektů možné
uplatnit celé předplatné na rok 2013 (jak tomu bylo u programu INFOZ), hrozí, že nikoliv.
Maximální možná dotace v připravovaném programu činí 75%, což ovšem při daném
objemu financí není reálné využít.
• Návrh, zda by nebylo možno sjednotit platby v rámci NTK (tzn. NTK, VŠCHT, ČVUT):
v podstatě je za jednoho uživatele placeno několikrát. Protože integrace NTK a VŠCHT je
smluvně upravena, mezi těmito dvěma knihovnami by to možné bylo. NTK o tom bude
jednat v rámci licence na období 2014-2017.
Ad 5)
5)
Ing. Drahoňovský z firmy Deloitte stručně prezentoval výsledky analýzy a návrh struktury
budoucího centralizovaného systému nákupu EIZ v ČR. Účastníci setkání se shodli na tom, že
centralizace nákupu EIZ je žádoucí, ale rádi by viděli problematiku zpracovanou více do hloubky
(financování centra, další postupy – oponentura/připomínkování dokumentu, role ministerstva,
konkrétní analýzy zahraničních systémů). Materiál předložený na schůzce může zatím sloužit
jako hrubý podklad pro diskusi.
Podrobný finální materiál bude po ukončení analytické části projektu EFI NTK zveřejněn
v institucionálním digitálním repozitáři NTK na začátku roku 2013. Materiál bude použit jako
výchozí podklad pro širokou diskusina úrovni řízení účastnických institucí a v rámci pracovní
skupiny v prioritě 7 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 až 2015. Výsledek bude
prezentován zejména zástupcům MŠMT, RVVI a RVŠ.

Zapsala: Sudová, revidováno účastníky setkání.
V Praze dne 22. listopadu 2012
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