
 

 

Pořizování dotovaných elektronických informačních zdrojů prostřednictvím národního 

licenčního centra CzechELib 

1. Použité termíny a zkratky: 

 EIZ – elektronické informační zdroje – prostřednictvím CzechELibu budou dotovány pouze 

kolekce EIZ, nikoliv jednotlivé časopisy či knihy 

 CzechELib – národní licenční centrum při Národní technické knihovně – poskytovatel dotace 

na EIZ od roku 2018 do roku 2022 

 ÚK UK – Ústřední knihovna UK 

 Páteřní EIZ = Páteřní EIZ placené ÚK UK + Páteřní EIZ placené fakultami/součástmi  – 

multioborové celouniverzitní EIZ, na kterých se shodly všechny knihovny UK (Příloha č. 1) a 

na které bude požadována dotace v rámci CzechELibu 

 Páteřní EIZ placené ÚK UK – doplatky na multioborové celouniverzitní EIZ ze seznamu 

Páteřních EIZ, které bude hradit ÚK UK a to do výše alokovaných prostředků z jí přiděleného 

rozpočtu na EIZ (odhady v Příloze č. 1) 

 Páteřní EIZ placené fakultami/součástmi  - doplatky na multioborové celouniverzitní EIZ ze 

seznamu Páteřních EIZ, které budou hradit fakulty/součásti do CzechELibu prostřednictvím 

ÚK UK (odhady v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2) 

 Oborové EIZ – doplatky na oborové EIZ, které budou hradit fakulty/součásti do CzechELibu 

prostřednictvím ÚK UK (Příloha č. 3 – zdroje, kde ve sloupci „Požaduje“ není ÚK UK) 

 EIZ, u kterých je požadována dotace z CzechELibu = Páteřní EIZ + Oborové EIZ (Příloha č. 3) 

 EIZ bez dotace – zdroje, které nejsou předmětem nabídky CzechELib a hradí je ÚK UK a 

fakulty/součásti 

 

 

Obr. 1 Rozdělení EIZ 

 



 

 

2. Úvod 

 Od roku 2018 se bude zásadním způsobem měnit systém pořizování dotovaných EIZ. 

 Vzniklo národní licenční centrum CzechELib při Národní technické knihovně (czechelib.cz). Toto 

centrum bude dotovat (dle příslibu z cca 60%) vybrané EIZ pro vědecko-výzkumné organizace 

v ČR. 

 UK se může ucházet o dotace v rámci CzechELibu jen jako jeden subjekt a to prostřednictvím 

ÚK UK, která má v CzechELibu právo hlasovat o poptávaných EIZ za celou UK a následně tyto 

EIZ závazně objednat. 

 Dotace jsou poskytovány se závazkem odběru na dobu pěti let (2018 – 2020 z evropského 

projektu a 2021 - 2022 ze státního rozpočtu (je přislíbeno)) s možností odstoupení od projektu 

po třech letech, ale pravděpodobně s nějakými druhy sankcí. 

 Veškeré platby do CzechELibu za UK musí realizovat ÚK UK. 

 Fakulty/součásti, které se nezapojí prostřednictvím ÚK UK do CzechELibu, si budou kupovat EIZ 

samostatně, ovšem za ceny bez dotací. 

 

3. Výběr EIZ pro dotaci 

Výběr EIZ pro dotaci má tři kola: 

1) V prvním kole ÚK UK a fakulty/součásti vyjadřovaly zájem o konkrétní EIZ z CzechELibem 

nabídnutých 226 EIZ, tyto informace shromáždila ÚK UK. Následně ÚK UK 

s fakultami/součástmi na společném zasedání 31.1.2017 zadala „EIZ, u kterých je požadována 

dotace z CzechELibu“ (Příloha č. 3) do hlasovacího systému CzechELibu.  

2) Ve druhém kole budou CzechElibem zjištěny od dodavatelů ceny „EIZ, u kterých je požadována 

dotace z CzechELibu“ (ceny se budou odvíjet od počtu institucí, které se v rámci celého 

CzechELibu k danému EIZ přihlásí) a bude vyjádřena velikost dotace CzechELibu a doplatky pro 

žádající instituci.  

3) Ve třetím kole se budou ÚK UK a fakulty/součásti UK prostřednictvím ÚK UK závazně 

přihlašovat k odběru „EIZ, u kterých je požadována dotace z CzechELibu“, a tedy i platbám 

doplatků. 

 

4. Platby za „EIZ, u kterých je požadována dotace z CzechELibu“ 

 CzechElib zajistí nákup „EIZ, u kterých je požadována dotace z CzechELibu“ pro UK. ÚK UK, jako 

subjekt zastupující UK, zajistí platbu doplatku za tyto EIZ. 

 ÚK UK bude hradit ze svého rozpočtu: „Páteřní EIZ placené ÚK UK“ (viz. Příloha č. 1). 

 Fakulty budou hradit ze svých rozpočtů: „Páteřní EIZ placené fakultami/součástmi“ (viz Příloha 

č. 1 a kalkulace doplatků viz. Příloha č. 2) a „Oborové EIZ“ (součástí Přílohy č. 3). 

 Modely doplatků, uváděné v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 (Příloha č. 2 umožňuje kalkulaci doplatků 

při změně hodnoty v buňce F22 v závislosti na počtu uživatelů) mají pravděpodobnostní 

charakter, neboť ještě nejsou známé finanční nároky na EIZ v rámci CzechELibu (až ve druhém 

čtvrtletí 2017). 

 

 



 

 

5. Způsoby plateb ze stran fakult/součástí: 

Jsou možné dva způsoby plateb: 

a) Fakulty/součásti by poukazovaly každý rok potřebné finanční prostředky na „Páteřní EIZ 

placené fakultami/součástmi“ a „Oborové EIZ“ ÚK UK tak, aby ÚK UK, která bude muset 

provádět veškeré platby za UK do CzechELibu, mohla platby CzechELibu včas realizovat. Při 

tomto způsobu plateb by mohlo dojít k prodlení ve splatnosti CzechELibu a možným sankcím 

či přerušení přístupu k EIZ (byly by však pravděpodobně jasné přesné částky, které by měly 

fakulty/součásti hradit).  

b) Odhadnuté potřebné finanční prostředky na EIZ fakult/součástí by byly každoročně předem 

centralizovány do rozpočtu na EIZ, který by spravovala ÚK UK. Fakulty/součásti by do 

společného rozpočtu přispívaly částkou, která by odpovídala ceně „Páteřních EIZ placených 

fakultami/součástmi“ a „Oborových EIZ“. Tato částka by se každoročně pravděpodobně 

navyšovala o 5% (jak je v projektu CzechELib předpokládáno). Fakulty/součásti by dále nesly u 

jimi placených EIZ i kurzové riziko. V případě pohybu kurzu by byly každoročně kladné přebytky 

v uvedeném poměru dle počtu uživatelů (viz. Příloha č. 2) rozděleny a vráceny zpět na 

fakulty/součásti, v případě kurzových ztrát by se fakulty zavázaly k úhradě rozdílu. 

Pro platby za „Páteřní EIZ placené fakultami/součástmi“ (viz. model v Příloze č. 1 a kalkulátor 

v Příloze č. 2)  a „Oborové EIZ“ bude nutno vytvořit u obou způsobů plateb interní dohody mezi 

ÚK UK a jednotlivými fakultami/součástmi, kde by fakulty/součásti garantovaly závazek 

k platbám po dobu pěti let s meziročním nárůstem ceny cca 5% a počítaly by také s kurzovým 

rizikem, které nesou zapojené subjekty. ÚK UK by garantovala platby CzechELibu a event. 

navrácení přeplatků fakultám/součástem v přepočtu podle Přílohy č. 2. Dohody o vzájemném 

přeúčtování finančních prostředků mezi fakultami/součástmi a ÚK UK musí být zrealizovány 

před konečnou závaznou volbou zdroje v CzechELibu (tedy ve druhém čtvrtletí roku 2017). 

 


