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F3 A
Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007
Projekt „Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd
pro vědu a výzkum“ předložila Státní technická knihovna do veřejné soutěže na program výzkumu a
vývoje „Informační infrastruktura výzkumu“ v rámci tzv. druhého kola v březnu 2004. Základem
tohoto projektu pro celé období řešení (tj. 2. pol. 2004 – 2008) je v souladu s cíli programu 1N
„zajištění kontinuity informačních zdrojů pro výzkum financovaných z veřejných zdrojů a jejich
náležité aktualizování“.
V souladu s cíli stanovenými v návrhu projektu byly v roce 2007 řešeny následující okruhy:
• zajištění bezproblémového provozu a přístupu pro členy konsorcií;
• poskytnutí přístupu ke statistikám jednotlivým členům konsorcií;
• popularizace licencovaných zdrojů.
V rámci řešení tohoto projektu byly v roce 2007 v provozu přístupy k elektronickým titulům
nakladatelství Springer Verlag, Kluwer Academic Publishers, John Wiley & Sons a Elsevier Science
sjednané v roce 2004. Smluvním administrátorem těchto konsorcií je firma Suweco.
Veškeré zprávy o řešení projektu a souhrnné statistiky za všechna provozovaná konsorcia jsou
přístupné na adrese: http://www.portalstm.cz/Koord/.
Elsevier Science
Licenční model smlouvy na přístup k elektronickým titulům nakladatelství Elsevier Science (Elsevier)
prostřednictvím služby ScienceDirect je velmi komplikovaný. Model je postavený na kombinaci
zpřístupnění jednotlivých individuálních institucionálních předplatných a příslušných UTL (Unique
Title List) kolekcí, které obsahují předplácené i nepředplácené tituly, jež jsou pro vybranou
tématickou skupinu institucí důležité. Každý člen konsorcia Elsevier má tedy přístup ke svým
předpláceným titulům a k titulům jedné UTL kolekce.
Základní vyladění obsahu jednotlivých UTL kolekcí proběhlo v roce 2005, kdy po dlouhých jednáních
bylo dohodnuto, že UTL kolekce budou rozšířeny o nové tituly v rozsahu 10 % svého celkového
finančního objemu, a to bez vlivu na veškeré licenční poplatky. V roce 2006 jsme se pak potýkali se
zajištěním korektního nastavení přístupu jednotlivých institucí a to včetně řešení přístupu do archívů
získaných jednotlivými účastníky z předchozích smluv s nakladatelstvím Elsevier a Academic Press.
V polovině listopadu 2007 nás Elsevier překvapil informací, že některé tituly doposud zpřístupňované
v rámci UTL kolekcí vyřazuje ze svého portfolia a že nás vyzývá k výběru titulů náhradních, ve
stejném cenovém objemu jako jsou tituly vyřazené. Jednalo se o: 1 titul v UTL 1, 9 titulů v UTL 2, 10
titulů v UTL 3, 4 tituly v UTL 4 a 4 tituly v UTL 5. Na takový zásah do obsahu UTL kolekcí má
Elsevier podle podmínek platné licenční smlouvy právo a „pohyb“ titulů mezi jednotlivými
nakladatelstvími je věc obvyklá a častá. Toto konstatování však nezmenšuje potíže, které to členům
konsorcia, administrátorovi i řešiteli přineslo. Zajištění výměny bylo nutné vyřídit do začátku prosince
2007, aby bylo možné k 1. 1. 2008 zpřístupnit kolekce s obměněným obsahem. Velkou zásluhu na
úspěšné výměně titulů mají jednotliví „vedoucí UTL kolekcí“ z roku 2005, které jsme opětně oslovili s
prosbou o koordinaci uvnitř kolekcí. K 1. 1. 2008 byly nově nastavené UTL kolekce plně funkční.
Ostatní události závažnějšího charakteru v konsorciu Elsevier v roce 2007, které si vyžádaly zásah
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řešitele, již patřily k běžné administrátorské činnosti. Jednalo se zejména o vyjasňování disproporcí
mezi do konsorcia nahlášeným předplatným některých institucí a skutečností, která vyplynula
z velkého auditu konaného v nakladatelství Elsevier a poradní činnost členům konsorcia pro práci v
prostředí AdminTool.
Po celý rok 2007 byli členové konsorcia informováni o nových událostech prostřednictvím pravidelně
zasílaných zpráv z nakladatelství na adresy administrátorů jednoltivých členů. Elsevier nabízí hned
několik
elektronických
informačních
periodik:
Librarians
Home
http://www.elsevier.com/wps/find/librarianshome.librarians,
Library
Connect
http://www.elsevier.com/wps/find/librarianshome.librarians,
Books Connect http://mail.elsevieralerts.com/go.asp?/mLKD234/bESB001,
SD
Connect
http://info.sciencedirect.com/news/newsletters/connect/, Inside Scopus http://www.info.scopus.com/is/
a VirtualE Library http://www.virtualelibrary.com/.
Za nejdůležitější zprávu v roce 2007 považujeme rozšíření množství elektronických knih nabízených
nakladatelstvím Elsevier (z 500 na 4 000) a přípravu finančního modelu pro jejich zpřístupnění. Stále
se zvyšující množství nabízených elektronických knih a to již nejen knih zpětně digitalizovaných, ale i
přímo jako elektronické narozených, je ostatně trendem ve všech velkých, nejen vědeckých,
nakladatelstvích.
Základní podmínky smlouvy:
Počet přístupných titulů
Hloubka retrospektivy
Cenový strop (price cap)
Počet členů v roce 2007
Fluktuační pásmo
MVS
Vzdálený přístup – remote access
Poskytnuté archívy
Statistický server

Předplatné jednotlivého účastníka + UTL kolekce podle
příslušnosti účastníka
Od ročníku 1994
5%
621
0%, povinnost udržení objemu předplatného jednotlivými
členy konsorcia
Povolena elektronicky prostřednictvím zabezpečeného serveru
Povolen
Po ukončení licence garantován přístup do vlastních
předplacených titulů od ročníku 1995
Statistiky ve formátu COUNTER

Statistické informace o využívání služby ScienceDirect jsou přístupné každému členu konsorcia
Elsevier na zabezpečeném webovém serveru nakladatelství prostřednictvím unikátního přihlašovacího
hesla. Statistický server pracoval v roce 2007 bez výpadků a poskytoval vždy aktuální informace.
V době vzniku této zprávy jsou k dispozici úplná statistická data za celé konsorcium za rok 2007a
budou vystavena na adrese http://www.portalstm.cz/Koord/.
Počet stažených článků a členů konsorcií ukazuje následující graf:

1 V předcházejících letech byl uváděn počet 73 členů konsorcia. Změna tohoto počtu v roce 2007 je dána
odstoupením Ústavu biologie obratlovců AV ČR z konsorcia, zánikem Institutu zdravotní politiky a ekonomiky
a změnami ve sledování statistik, kdy např. statistické sledování využití na Karlově Univerzitě bylo ze 4
samostatných fakultních položek sloučeno pod jednu společnou. Stále však platí a je také do výsledného počtu
členů konsorcia zahrnuto, že Společná knihovna Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU a
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě jsou ve
statistikách sledovány jako jeden subjekt.
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Poslední tři roky se počet plných textů článků stažených členy konsorcia prostřednictvím služby
ScienceDirect pohybuje těsně pod hranicí počtu jednoho milionu; v roce 2007 bylo 62 členy konsorcia
staženo 1 001 543 plných textů článků. Meziroční nárůst využívanosti této služby v letech 2005 –
2007 se pohybuje okolo 2 %.
Rok 2007 byl, co se provozu služby ScienceDirect týče, bezproblémový, ale opět poměrně rušný a
složitý z pohledu řešitelského týmu.
Springer Verlag, Kluwer Academic Publishers
Od roku 2005 je nakladatelství Springer Verlag (Springer) a Kluwer Academic Publishers (Kluwer)
sloučeno a tituly nakladatelství Kluwer jsou zpřístupňovány v rámci systému SpringerLink. Také
statistické servery byly již v listopadu 2006 sloučeny. Samostatné statistiky využití zdrojů
nakladatelství Kluwer jsou však členům konsorcia i nadále k dispozici. Nakladatelství Kluwer tak již
v roce 2006 vystupovalo pouze jako jedna z mnoha součástí holdingu Springer, do kterého paří např. i
nakladatelství Birkhäuser, Princeton Architectural Press, Deutscher Universitäts Verlag atd.
Z pohledu dění v celé oblasti vědeckého publikování byla velmi důležitá srpnová tisková zpráva
nakladatelství Springer o tom, že se Nizozemské konsorcium vědeckých knihoven (UKB, tvoří jej
třináct univerzitních knihoven a nizozemská národní knihovna) a firma Springer chystají
spolupracovat v oblasti otevřeného přístupu. Jedná se o první případ podobné spolupráce
(významného vydavatele v oblasti vědy a konsorciua vědeckých knihoven) vůbec.
Provoz služby SpringerLink probíhal i v roce 2007 bez větších problémů. V průběhu roku ve
spolupráci s administrátorem byly odladěny přístupy do titulů Computer Science Library (pořízeno
z přeplatku projektu v roce 2006, z přeplatku dotace v roce 2007 bylo uhrazeno pokračování přístupu i
v roce 2008) a na stránkách administrátora konsorcia byl vyvěšen retrospektivní seznam přístupných
titulů: http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-springer.asp. Paralelně se zpřístupněním titulů
bylo řešeno i statistické sledování přístupů.
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Poněkud matoucí tak zůstává jen to, že Springer zpřístupňuje konsorciu i tituly časopisů, které nejsou
zahrnuty v konsorciální smlouvě. Je to ze strany nakladatelství poskytováno jako bonus, který je však
pro uživatele (institucionální administrátory) služby poněkud problematický, protože není nikde
ohlášeno, které tituly jsou volně zpřístupněny a není garantována doba, po kterou tituly budou
přístupné. Je pak těžké uživatelům poskytovat co možná nejpřesnější navigaci. Velmi odpovědně se
k tomuto problému staví např. Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR, viz
navigační portál přístupný na http://sun2.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/ezdroje_databaze.html.
Na podzim 2007 obdržel řešitelský tým žádost od pracovníka kampusové knihovny MU v Brně o
seznam titulů časopisů zařazených do kolekce konsorcia Springer za účelem jejich komparace
s produktem Springer Medical Library on Proquest. Cílem bylo zjištění překryvu obsahu obou
produktů (činil 97 %) a vyhodnocení ekonomické výhodnosti případného nákupu zdroje.
Od začátku roku pokračovala s nakladatelstvím Springer jednání o podmínkách poskytnutí archívů
elektronických titulů. Přesto, že ze smlouvy sjednané v rámci řešení projektu LI200028 takový
závazek nevyplýval, přišel Springer s nabídkou jejich poskytnutí a to za stejných podmínek jako jsou
uvedeny ve smlouvě na období 2005 – 2008. V roce 2007 bylo z přeplatku dotace se souhlasem
zadavatele projektu, MŠMT (č.j.: STK/121/07 a č.j.: 23772/07-31, viz příl. č. 1 a 2 této zprávy)
uhrazeno vystavení těchto titulů na local loading serveru Springera na období let 2008 - 2009, odkud
budou plné texty náležející konsorciím Springer a Kluwer (z let 2000 – 2008, resp. 2004 – 2008)
postupně stahovány do datového úložiště v STK. Tyto zdroje bude možné zpřístupnit autorizovaným
uživatelům – členům konsorcií Springer a Kluwer a bude možné z nich poskytovat služby
elektronického dodávání dokumentů v rámci systému Virtuální polytechnické knihovny (VPK). Local
loading server byl na konci roku 2007 připraven být na pokyn STK otevřen.
Podrobnosti o čerpání dotace viz část F3D této zprávy.
Základní podmínky uvedené ve smlouvách:
Springer
Kluwer
Počet přístupných titulů
419
698, celá kolekce
Hloubka retrospektivy
Celá kolekce, bez omezení
Od ročníku 1997
Cenový strop (price cap) 6,5 % Springer
6%
Počet členů v roce 2007
65
34
Fluktuační pásmo
0%, povinnost udržení objemu
0%, povinnost udržení objemu
předplatného jednotlivými členy
předplatného jednotlivými členy
konsorcia
konsorcia
MVS
Povolena elektronicky
Povolena elektronicky
prostřednictvím zabezpečeného
prostřednictvím zabezpečeného
serveru
serveru
Vzdálený přístup –
Povolen
Povolen
remote access
Poskytnuté archívy
Po ukončení licence garantován
Po ukončení licence garantován
přístup do titulů předplácených
přístup do celé kolekce titulů
účastníky konsorcia a
publikovaných během trvání
publikovaných během trvání
platnosti smlouvy, tj. 2004 – 2008
platnosti smlouvy, tj. 2005 – 2008
Statistický server
Statistiky ve formátu COUNTER
Statistiky ve formátu COUNTER
Již v roce 2005 zprovoznil SpringerLink dlouho slibovaný statistický server se statistikami ve formátu
COUNTER. Každý z účastníků konsorcia má právo na přidělení vstupního jména a hesla a může tak
sledovat způsob a intenzitu využívání jak svých předplacených titulů, tak přístupů do titulů celého
konsorcia uživateli své instituce. Navíc lokální administrátoři mají možnost i samostatného nastavení
přístupů pro vzdálené uživatele své knihovny.
V době vzniku této zprávy nejsou, bohužel, k dispozici úplná statistická data za celé konsorcium, ale
pouze za první pololetí roku 2007. Tento výpadek se týká pouze dat celokonsorciálních (tj. souhrnné
statistiky jednotlivých členských institucí a statistiky využití jednotlivých titulů) a byl způsoben na
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straně nakladatelství Springer, jehož pracovníci museli řešit problémy s oddělováním již sloučených
dat (viz sloučení s Kluwerem v roce 2005). Údaje pro jednotlivé členské instituce byly a jsou
pravidelně zpřístupňovány bez zpoždění. Následující grafy jsou tímto zkresleny. V momentě, kdy
budou údaje dodány, budou samozřejmě vystaveny na adrese http://www.portalstm.cz/Koord/.
Grafické znázornění vývoje počtu stažených článků, členů konsorcií a přístupných titulů:
Springer
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Za celý rok 2006 bylo staženo 77 563 plných textů článků, za první pololetí 2007 to bylo 40 673
článků, tj. 52 % celkového počtu stažených článků v roce 2006 a lze tedy odhadovat, že opět v roce
2007 došlo k nárůstu využití služby SpringerLink.
V konsorciu v období 2005 - 2008 jsou zastoupeny především ústavy AV ČR (více než 36 %), dále
vysoké školy (25 %), nemocnice a lékařská zařízení (14 %), samostatné knihovny (téměř 13 %) a
ostatní instituce z oblasti VaV (12 %). Oborové zaměření 419 přístupných titulů nakladatelství
Springer zůstalo i v roce 2007 poměrně různorodé, největší podíl mají tituly z oblasti lékařství (cca
1/3).

Kluwer
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V roce 2006 bylo staženo celkem 58 632 plných textů článků, za první pololetí 2007 to bylo 34 129
článků, tj. 58 % celkového počtu stažených článků v roce 2006. Opět, jako u titulů Springer, lze na
základě dodaných údajů pouze odhadovat, že v roce 2007 bude služba využívána více méně na loňské
úrovni, popř. s mírným nárůstem.
V konsorciu jsou rovnoměrně zastoupeny ústavy AV ČR a vysoké školy, nemocnice a samostatné
studijní, vědecké knihovny (včetně národní) představuje pouze 6 knihoven. Oborové zaměření kolekce
nakladatelství Kluwer je různorodé, tituly jsou v oblasti přírodních a technických věd rovnoměrně
rozloženy.
John Wiley & Sons
Služba InterScience pro zprostředkování elektronických časopisů nakladatelství John Wiley & Sons
(Wiley) fungovala v roce 2007 bez podstatných problémů. Pravidelné, čtvrtletní (21. 5., 20. 8., 15. 10.)
hodinové odstávky systému byly řádně předem ohlášeny a následné spuštění systému probíhalo bez
kolapsů.
V průběhu roku byly členům konsorcia opět nabízeny různé zkušební přístupy. Zajímavý je systém
tzv. opt-in titles, v jehož rámci jsou nabízeny zdarma, bez jakýchkoliv závazků do budoucna, roční
přístupy k různým titulům s možností získat zdarma i jejich tištěnou verzi. Velmi zajímavé byly i
nabídky elektronických knih, z nichž zejména encyklopedie nakladatelství Wiley jsou výborně
hodnoceny odbornou veřejností. I proto byla část přeplatku dotace projektu v roce 2007 použita na
nákup přístupu, resp. na permanentní přístup do textů 22 elektronických knih z oblasti chemie,
výpočetní techniky, stavebního inženýrství aj. Tyto tituly byly zpřístupněny v říjnu 2007 (přístupné
z adresy http://www3.interscience.wiley.com/browse/?type=BOOK) .
S nakladatelstvím Wiley, stejně jako, jak bylo výše zmíněno, s nakladatelstvím Springer, probíhají
jednání o podmínkách poskytnutí archívů elektronických titulů. V roce 2006 jsem obdrželi testovací
data a v roce 2008 předpokládáme ukončení jednání nad cenovou nabídkou a způsobu předání dat.
I v roce 2007 (2. pololetí) proběhla koordinace duplicitních titulů odebíraných jednotlivými členy
konsorcia. Smlouvou povolený rozsah těchto výměn je 10 % finančního objemu předplatného
konsorcia za současného zachování celkového finančního objemu konsorcia. Seznam duplicitních
titulů v rámci konsorcia byl vystaven na adrese http://www.suweco.cz/download/koordinace
%202008.htm. Do koordinace se tentokrát zapojil pouze Fyziologický ústav AV ČR. Byla
uskutečněna výměna 2 titulů (Journal of Gene Medicine a Inflammatory Bowel Diseases) ve
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finančním objemu 1776,- USD (bez DPH).
Informace o novinkách v systému InterScience se účastníci konsorcia, resp. kontaktní osoby – lokální
administrátoři, dozvídají z Wiley InterScience Library Newsletter a Wiley-Blackwell Library
Newsletter, které jsou pravidelně zasílány prostřednictvím elektronické konference
(wiscience@wiley.com) a jsou přístupné na adrese http://www3.interscience.wiley.com/aboutus/.
Základní podmínky smlouvy:
Počet přístupných titulů
Hloubka retrospektivy
Cenový strop (price cap)
Počet členů v roce 2007
Fluktuační pásmo
MVS
Vzdálený přístup – remote access
Poskytnuté archívy
Statistický server

217
Od ročníku 1997
5%
34
10 % finančního objemu předplatného konsorcia je možné pro
následující rok obměnit, celkový finanční objem konsorcia
však musí být zachován
Povolena elektronicky prostřednictvím zabezpečeného serveru
Povolen
Po ukončení licence garantován přístup do titulů
předplácených účastníky konsorcia a publikovaných během
trvání platnosti smlouvy, tj. 2004 – 2008
Statistiky ve formátu COUNTER

Statistické informace o využívání služby InterScience jsou přístupné každému členu konsorcia Wiley
na zabezpečeném webovém serveru nakladatelství prostřednictvím unikátního přihlašovacího hesla,
které bylo jednotlivým účastníkům konsorcia oznámeno ihned po spuštění této služby. Statistický
server pracoval v roce 2007 bez výpadků.
V době vzniku této zprávy jsou k dispozici úplná statistická data za celé konsorcium za rok 2007a
budou vystavena na adrese http://www.portalstm.cz/Koord/.

Počet stažených článků a členů konsorcií ukazuje následující graf:
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V roce 2007 34 členů konsorcia stáhlo celkem 119 008 plných textů článků a 138 921 abstraktů z 217
přístupných titulů. Oproti roku 2006 bylo zpřístupněno o 23 titulů více, což bylo způsobeno další
koordinací duplicitních odběrů institucí a také využitím nabídky zkušebních přístupů do některých
časopisů (opt-in titles). Počet stažených plných textů článků opět meziročně mírně stoupl o více jak
17 % (v roce 2006 byl meziroční nárůst 16%).

Popularizace licencovaných zdrojů
Základní informovanost členů konsorcií zajišťoval v souladu s podmínkami Mandátní smlouvy
administrátor konsorcií (Suweco) prostřednictvím hromadných informačních e-mailů pravidelně
zasílaných na adresy kontaktních osob určených účastníky jednotlivých konsorcií.
Důležité přehledy, zápisy z jednání a zprávy o řešení projektu jsou zpřístupněny na internetové
stránce , ekonomické informace a přístup k jednotlivým konsorciálním titulům poskytuje i
administrátor konsorcií na svých stránkách www.suweco.cz.
Mnoho z členských institucí již také vybudovalo své vlastní rozcestníky na svých internetových
stránkách, které obsahují informace přesně šité na míru oborovému zaměření vlastních uživatelů.
Konsorcionální tituly projektu 1N04124 jsou oprávněným uživatelům přístupné také prostřednictvím
portálů STM (Science, Technology, Medicine), JIB (Jednotná informační brána), EZB (Elektronická
knihovna časopisů), Google Scholar a v rámci systému Virtuální polytechnické knihovny jsou za
podmínek přísného dodržení licenčních ujednání i z těchto zdrojů poskytovány služby neziskovým
institucím.
V roce 2007 proběhl pouze jediný seminář:
•

21. 5. 2007, Školicí středisko STK: Landolt-Bornstein - unikátní kolekce dat z oblasti chemie,
fyziky a technik. Prezentace jsou na: http://www.suweco.cz/cz/online-konsorciumspringer.asp,
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Pro další propagaci byly ,vzhledem k tomu, že konsorcia sjednaná v rámci projektu 1N04124 úspěšně
fungují již čtvrtým rokem, individuální schůzky s nakladateli a administrátorem v rámci odborných
knihovnických konferencí a seminářů.

V roce 2007 nedošlo k žádným změnám v řešení projektu oproti cílům uvedeným v návrhu projektu a
cíle na rok 2007 byly splněny.

F3 D
Kalkulace
uznaných nákladů projektu za rok 2007, včetně podrobného zdůvodnění jednotlivých
položek.
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Dotace na řešení projektu byla v roce 2007 čerpána se třemi podstatnými změnami oproti Smlouvě o
poskytnutí podpory na projekt výzkumu a vývoje 1N04124…(dále jen Smlouva). V položce ON5,
kterou tvoří licenční poplatky, došlo vlivem kurzových pohybů koruny k úspoře částky 4 074 780,15
Kč. Tato částka byla se svolením poskytovatele (viz č.j.: STK/121/07 a č.j.: 23772/07-31, příl. č. 1 a 2
této zprávy) využita na nákup archivů elektronických časopisů nakladatelství Springer ve výši
534 310,- Kč, pokračování permanentního konsorciálního přístupu do Computer Science Library
nakladatelství Springer ve výši 3 238 942,- Kč a elektronických knih nakladatelství Wiley ve výši
299 504,10 Kč.

Rozložení dotací, vkladů a jejich skutečného čerpání v roce 2007 podává následující tabulka:
2. Mzdové
prostředky
3. Zákonné odvody
1. aLicenční
příděl do FKSP
4. Cestovné
poplatky, včetně
19% DPH
Celkem

Rozdělení
20 uznaných
156 nákladů
176
dle Smlouvy v tis. Kč
dotace 8 vklad
58 celkem66
14 079 1 200
15 279
100
0
100
14 207 1 414
15 621

20 000,- Skutečné
252čerpání
286,- 272 286,(v Kč)
dotace
7 000,93 vklad
345,- 100 345,celkem
14 077 576,20 1 199 999,99
15 277 576,19
95 767,86
0,- 95 767,86
14 200 344,06 1 545 630,99 15 745 975,05

Do státního rozpočtu bude v zákonných termínech v roce 2007 navrácena částka dotace 6 655,94 Kč.
Skutečné a přesné rozložení přidělené dotace podávají tyto a následující tabulky a komentáře, protože
tabulková část této zprávy (1N04 formular.xls, list F_AB) pracuje s údaji automaticky
zaokrouhlovanými.
Veškeré originály faktur a ostatních finančních podkladů jsou uloženy v archivu ekonomického
odboru STK.

Komentář k jednotlivým položkám tabulky:
1. Licenční poplatky – rozpis plateb
Dotace
Springer
Kluwer
Wiley
Elsevier
Springer
archívy
Springer
e-books
Wiley –
e-books
Celkem

Skutečné čerpání (v Kč)
+ 19% DPH
vklad
+ 19% DPH

celkem

824 057,31
1 756 592,08
554 203,94
4 969 050,95
432 791,10

193 297,39
412 040,118
129 998,46
1 165 579,85
101 518,9

0,0,0,1 008 403,39
0,-

0,1 017 354,70
0,2 168 632,20
0,684 202,40
191 596,60 7 334 630,79
0,534 310,-

2 623 543,-

615 398,98

0,-

0,-

3 238 942,-

242 598,32

56 905,78

0,-

0,-

299 504,10

11 402 836,72

2 674 739,48

1 008 403,39

191 596,60

15 277 576,19

Licenční poplatky hrazené z dotace projektu pokrývají vždy platby ve prospěch celého konsorcia,
např. za křížový přístup (Wiley, Springer), za přístup do UTL kolekcí (Elsevier) nebo za přístup do
nepředplácených titulů (Kluwer).
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Veškeré platby proběhly podle podmínek licenčních smluv s nakladatelstvími prostřednictvím
administrátora konsorcia (Suweco).
2. Mzdové prostředky
Z dotace programu byly nárokovány prostředky na odměnu řešiteli, které byly vzhledem ke splnění
cílů řešení projektu na rok 2007 v prosinci vyplaceny. V průběhu řešení projektů programu 1N (2004
– 2008) se dle pokynů poskytovatele dotace nekonají průběžná oponentní řízení (poskytovatel si
vyhradil právo výjimky).
Vkladem STK v této položce jsou prostředky na přepočtený stav pracovníků STK podílejících se na
řešení projektu. Složení tohoto týmu bylo vzhledem k personálním změnám v průběhu roku 2007 v
STK obměněno a celkový úvazek ve výši 0,52 zůstal beze změny. Na projektu celý rok pracovalo šest
pracovníků, k 1. 10. 2007 došlo jen k obměně složení týmu.
3. Zákonné odvody a příděl do FKSP
Povinné zákonné odvody činní 35 % a odvod do FKSP 2 % z objemu hodnoty mzdových prostředků.
Z dotace byly uhrazeny zákonné odvody a příděl do FKSP vázaný na odměnu řešiteli (taktéž hrazenou
z dotace projektu).
4. Cestovné
Cestovné bylo v návrhu projektu plánováno na úhradu nezbytných nákladů na cesty spojené
především s účastí na konferencích a jiných akcích, na kterých je možno získat či sdílet informace a
poznatky o organizaci a činnosti konsorcií, způsobech využívání elektronických informačních zdrojů a
nových trendech v této oblasti. V roce 2007 řešitelský tým navštívil v rámci čerpání dotace následující
akce:
Název akce
11th International
Conference on
Electronic
Publishing),
ELPUB 2007
Knižní veletrh ve
Frankfurtu nad
Mohanem
On-Line
Information 2007

Místo

Předmět jednání

Čerpání dotace
v Kč
Rakousko/Vídeň
Otevřenost v digitálním publikování,
25 000,55
otevřený přístup (Openness in Digital
Publishing: Awareness, Discovery and
Open Access), zpřístupňování, časopisy
s otevřeným přístupem, web 2.0.
Německo/Frankfur Získání přehledu o novinkách v oblasti
32 192,24
t
elektronických zdrojů, jednání se zástupci
nakladatelství Elsevier Science, Wiley a
Springer.
Velká
Návštěva veletrhu a konference, jejímž
38 575,07
Británie/Londýn
hlavním tématem byly nové trendy
v odvětví
informačních
zdrojů
a
poskytování digitálních informací, včetně
ukázek nových forem přístupů k těmto
zdrojům.

Celkem

95 767,86
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Cestovní zprávy s podrobnějšími informacemi ze zahraničních cest jsou přílohou č. 3 této zprávy.

Ing. Martin Svoboda
......................................................................
jméno a příjmení statutárního zástupce uchazeče

........................................................
podpis

razítko

Mgr. Štěpánka Žižková
......................................................................
jméno a příjmení řešitele

........................................................
podpis
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