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Věc: Žádost o schválení změny čerpání účelové podpory

Vážený pane řediteli,
v souladu s podmínkami použití účelové podpory stanovenými v Rozhodnutí č.j. 22 631/2004-31 se na Vás obracím
s žádostí o souhlas se změnou čerpání účelové podpory poskytnuté k řešení projektu 1N04124 „Primární elektronické
informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum“ programu „Informační
infrastruktura výzkumu“ (1N).
V čerpání letošní dotace v položce ON5 (tj. náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu;
v projektu 1N04124 určené výhradně na úhradu licenčních poplatků za přístup k elektronickým časopisům nakladatelství
Elsevier Science, Springer Verlag, John Wiley & Sons a Kluwer Academic Publishers) vlivem dlouhodobě příznivého kurzu
USD i EUR vůči koruně vznikla úspora 4 074 tis. Kč.
V loňském roce bylo rozhodnuto o využití přeplatku za rok 2006, mimo jiné, na nákup permanentního konsorciálního
přístupu pro stávající členy konsorcia SpringerLink do „Computer Science Library“ na rok 2007, což se setkalo s velmi
příznivým ohlasem u členů konsorcia a vyvolalo jejich přání, bude-li to možné, pokračovat v předplatném přístupu i v
dalším roce. Cena za výše zmíněný přístup na rok 2008 činí 3 239 tis. Kč.
Také v loňském roce avizované jednání s nakladatelstvím Springer Verlag o podmínkách předání archivů elektronických
titulů nakladatelství z období řešení projektů programů LI i 1N dospělo ke konkrétní cenové nabídce za zpřístupnění dat
v úhrnné výši 535 tis. Kč. Tato vyjednaná možnost získat a umístit plné texty titulů nakladatelství Springer Verlag na
zabezpečeném serveru STK a jejich zpřístupnění v rámci služeb Virtuální polytechnické knihovny (byla vybudována v rámci
řešení projektu LI200028) znamená významné obohacení portfolia vědeckých elektronických časopisů tvořícího pilíř
informační infrastruktury VaV ČR.
V červenci 2007 dostala STK nabídku nakladatelství Wiley & Sons na elektronický přístup do plných textů několika nově
vydaných prestižních encyklopedií z oblasti aplikované fyziky, mikrovlnné fyziky, hydrologie a astronomie ve výši
300 tis. Kč. Tyto vědecké obory nejsou podle získaných informací ideálně informačně pokryty a permanentní, resp.
předplacený přístup do stěžejních publikací by tuto situaci velmi zlepšil neboť se jedná o tituly, které zatím ve svém fondu
nemá žádná z vědeckých knihoven v České republice. Vybrané tituly jsme konfrontovali se Souborným katalogem ČR i
s katalogy jednotlivých vědeckých knihoven (včetně knihoven ústavů AVČR) a konzultovali jsme také s jejich pracovníky.
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Na základě výše popsaných skutečností Vás žádám o souhlas s použitím uspořených účelových prostředků v celkové výši
4 074 tis. Kč tak, jak je uvedeno v následující tabulce:
ON5
Computer Science
Library 2008
Archívy LI a 1N
Springer Verlag
Encyklopedie Wiley
& Sons
Celkem

tis. Kč
3 239
535
300
4 074

Všechny údaje v tabulce se mohou vlivem vývoje devizových kurzů v konečném vyúčtování mírně lišit. Věcné i finanční
vyhodnocení veškerých změn bude součástí zprávy a vyúčtování projektu 1N04124 za rok 2007.
Žádám Vás, vážený pane řediteli, o Váš souhlas s výše uvedenými návrhy na změnu čerpání účelových prostředků.

Se srdečným pozdravem

Ing. Martin Svoboda
ředitel STK
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