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F3 A
Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2006
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 i v roce 2006 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 2006 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. Vyladění obsahu jednotlivých UTL kolekcí
proběhlo již 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. Jakékoliv další změny v UTL kolekcích však až do ukončení licenční smlouvy
v roce 2008 nejsou přípustné a bezprecedentní výhoda existence pěti samostatných kolekcí UTL
s členskými institucemi delegovanými tituly byla tak vlastně vyměněna za možnost každoroční
koordinace titulů konsorcia, resp. tituly musely být pečlivě zkoordinovány již při delegaci titulů do
UTL kolekcí.
Prvním úkolem roku 2006 bylo zajistit korektní nastavení přístupu jednotlivých institucí a to včetně
řešení přístupu do archívů získaných jednotlivými účastníky z předchozích smluv s nakladatelstvím
Elsevier a Academic Press. Tohoto úkolu se ujal administrátor konsorcia Suweco a v současné době
jsou již přístupy nastaveny.
Nakladatelství Elsevier přišlo již v průběhu roku 2005 s nabídkou konsorciálního přístupu do své nové
citační databáze Scopus na období let 2006 – 2009. Jednání o možné konsorciální smlouvě na přístup
do tohoto zdroje bylo znovu otevřeno v 1. pololetí roku 2006 poté, co STK zjistila, že jí vlivem
dlouhodobě příznivého kurzu USD i EUR vůči koruně vznikla úspora v čerpání 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
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Elsevier Science, Springer Verlag, John Wiley & Sons a Kluwer Academic Publishers). Z uspořené
částky mohla být uhrazena až polovina ceny za přístup do Scopusu.
Ačkoliv postoj poskytovatele dotace (MŠMT) byl v této otázce příznivý (viz dopisy č.j. STK/128/06 a
č.j.: 20 487/06-31, příl. č.1 a č.2 této zprávy), jednání nakonec skončila neúspěšně a ušetřené
prostředky byly z větší části využity na nákup permanentního konsorciálního přístupu pro stávající
členy konsorcia SpringerLink do kolekce elektronických knih „Computer Science Library“ (CSL)
vydaných v roce 2005, 2006 a 2007 (viz stranu 4 této zprávy).
Menší část úspor dotace byla využita na nákup archivů elektronických titulů nakladatelství Elsevier.
Tyto archivy vznikly v období řešení projektu LI200028, přesněji řečeno právo na získání a umístění
vybraných plných textů titulů nakladatelství Elsevier na zabezpečeném serveru STK vychází ze
smlouvy sjednané STK v rámci řešení projektu programu LI. Takto uložené archivy a možnost
přístupu k nim, včetně jejich zpřístupnění v rámci služeb Virtuální polytechnické knihovny (taktéž
byla vybudována v rámci řešení projektu LI200028) znamenají velké obohacení portfolia vědeckých
elektronických časopisů tvořícího významný pilíř informační infrastruktury VaV ČR.
Právo na přístup do těchto titulů vyplývá i z dalších konsorciálních smluv sjednaných v rámci projektů
programu LI řešených v STK (více na straně 4 a 7 této zprávy), nakladatelství Elsevier však bylo
první, které uznalo své závazky ze smlouvy a jednání vyústilo v cenovou nabídku a nakonec i v
realizovanou platbu ve výši 6 400,- EUR za archiv o rozsahu přibližně 500 titulů (tj. tituly předplácené
členy konsorcia Elsevier 2001 - 2003) a vydaných (publikovaných) v letech 2001 - 2003. Ještě hlubší
retrospektivu mají tituly zařazené v Historical backfiles, jejichž nákup byl v roce 2003 podpořen
dotací projektu LI200028 (viz dopisy STK/177/2003 z 21.7. 2003 a MŠMT č.j. 24 195/2003-31).
Tituly budou předány STK na archivních páskách na začátku roku 2007 a autorizovaným uživatelům
budou zpřístupněny v prostředí systému služeb Virtuální polytechnické knihovny, který díky dobře
řešené autorizaci a autentikaci uživatelů zabrání zpřístupnění archivních titulů neoprávněným
uživatelům, resp. institucím.
Podrobnosti o čerpání dotace jsou uvedeny v části F3D této zprávy.
Základní podmínky smlouvy:
Počet přístupných titulů
Hloubka retrospektivy
Cenový strop (price cap)
Počet členů v roce 2006
Fluktuační pásmo
MVS
Vzdálený přístup – remote access
Poskytnuté archívy
Statistický server

Předplatné jednotlivého účastníka + UTL kolekce podle
příslušnosti účastníka
Od ročníku 1994
5%
73
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. Na začátku roku 2006 proběhla v souvislosti s uvedením nového administrátorského interface
do provozu změna v nastavení administrátorských přístupů a byl změněn i přístup ke statistikám
služby ScienceDirect. Změna proběhla bez problémů a výpadků a statistický server pracoval v roce
2006 bez výpadků a poskytoval vždy aktuální informace. V době vzniku této zprávy jsou k dispozici
úplná statistická data za celé konsorcium za období leden – listopad 2006. Následující graf tedy
poskytuje mírně zkreslený obraz. V momentě, kdy Elsevier dodá úplná data, budou okamžitě
vystavena na adrese http://www.portalstm.cz/Koord/.
Počet stažených článků a členů konsorcií ukazuje následující graf:
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V období od 1. 1. – 30. 11. 2006 stáhlo 73 členů konsorcia celkem 962 192 plných textů článků. Za
celý rok 2005 to bylo 962 525 článků při stejném počtu členů konsorcia. Již teď je možné říci, že
využití služby Science Direct opět v roce 2006 vzroste. Údaj o počtu stažených článků za období leden
– listopad 2006 je totiž jen o 333 nižší, než tomu bylo vloni za celý rok.
Rok 2006 tedy byl, co se provozu služby ScienceDirect týče, bezproblémový, ale poměrně rušný a
složitý z pohledu řešitelského týmu.
Springer Verlag, Kluwer Academic Publishers
Na začátku roku 2005 došlo ke sloučení nakladatelství Kluwer Academic Publishers (dále jen Kluwer)
a Springer Verlag (Springer). Na začátku února 2005 byla ze systému KluwerOnline přesunuta data do
systému SpringerLink, jehož prostřednictvím je nadále poskytována služba přístupu k plným textům
titulů nakladatelství Kluwer. Statistické servery byly sloučeny na podzim 2006 (listopad). 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.
Provoz služby SpringerLink probíhal i v roce 2006 bez větších problémů a vyskytovaly se jen drobné
potíže ohledně nastavení přístupů do některých titulů (Springer zpřístupnil v jednom případě více, než
bylo dojednáno ve smlouvě a členská instituce se proti tomu ohradila). Také došlo ve druhé polovině
roku k problémům s generováním neplatných OpenURL na SFX server STK. Všechny problémy byly
se Springerem řešeny buď přímo nebo prostřednictvím administrátora konsorcia (Suweco).
Během celého roku probíhala jednání o podmínkách poskytnutí archívů elektronických titulů i s
nakladatelstvím Springer. 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. Na konci roku 2006 byl ujednán i způsob předání těchto
plných textů, tj. jejich vystavení na local loading serveru Springera na období let 2007 - 2009, odkud
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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).
Největší změna v tomto konsorciu se udála v prosinci 2006, kdy STK obdržela nabídku nakladatelství
Springer Verlag na získání permanentního konsorciálního přístupu pro stávající členy konsorcia
SpringerLink do kolekce elektronických knih „Computer Science Library“ (CSL) vydaných v roce
2005, 2006 a 2007. Vzhledem k tomu, že 10 členských institucí již bylo institucionálními předplatiteli
jedné z částí CSL, tj. série Lecture Notes in Computer Science, rozšířil Springer svou nabídku i na
konsorciální zpřístupnění titulů série Lecture Notes in Mathematics vydaných v roce 2007.
Na získání této kolekce více než 2 200 špičkových vědeckých elektronických publikací využila STK
se souhlasem poskytovatele část úspory dotace vzniklé vlivem dlouhodobě příznivého kurzu USD i
EUR vůči koruně v položce ON5 (tj. původně zamýšlená částka na úhradu konsorciálních poplatků na
přístup do citační databáze Scopus). Podrobnosti o čerpání dotace viz část F3D této zprávy.
Základní podmínky uvedené ve smlouvách:
Počet přístupných titulů
Hloubka retrospektivy
Cenový strop (price cap)
Počet členů v roce 2006
Fluktuační pásmo
MVS
Vzdálený přístup –
remote access
Poskytnuté archívy

Statistický server

Springer
531
Celá kolekce, bez omezení
6,5 % Springer
88
0%, povinnost udržení objemu
předplatného jednotlivými členy
konsorcia
Povolena elektronicky
prostřednictvím zabezpečeného
serveru
Povolen

Kluwer
745, celá kolekce
Od ročníku 1997
6%
45
0%, povinnost udržení objemu
předplatného jednotlivými členy
konsorcia
Povolena elektronicky
prostřednictvím zabezpečeného
serveru
Povolen

Po ukončení licence garantován
přístup do titulů předplácených
účastníky konsorcia a
publikovaných během trvání
platnosti smlouvy, tj. 2005 – 2008
Statistiky ve formátu COUNTER

Po ukončení licence garantován
přístup do celé kolekce titulů
publikovaných během trvání
platnosti smlouvy, tj. 2004 – 2008
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 získali možnost 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 tři čtvrtletí roku 2006. 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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V období od 1. 1. – 30. 9. 2006 stáhlo 88 členů konsorcia celkem 56 173 článků z 531 titulů. Za celý
rok 2005 to bylo 68 277 článků z 462 přístupných, 71 členy konsorcia. Již teď lze tedy odhadovat, že
opět v roce 2006 dojde k nárůstu využití služby SpringerLink. Nárůst počtu členů je dán přistoupením
dalších výzkumných institucí/ústavů do konsorcia.
Po poměrně velkém využití titulů Springer v počátečních letech existence konsorcia, které bylo
způsobeno tím, že platily velmi výhodné podmínky celostátní licence, velké množství institucí bylo
připojeno do konsorcia bez potřeby vlastní finanční spoluúčasti a služba byla často využívána pro
potřeby výuky v rámci kurzů informační výchovy apod. V posledních 4 letech se využití těchto zdrojů
v podstatě ustálilo a v návaznosti na počet zpřístupněných titulů a zúčastněných institucí osciluje mezi
50 a 70 tisíci stažených článků ročně.
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 531 přístupných titulů nakladatelství
Springer zůstalo i v roce 2006 poměrně různorodé, největší podíl mají tituly z oblasti lékařství (cca
1/3). Tomu odpovídá i počet stažených článků a profil uživatelů, kteří službu nejvíce využívali.
Celkem 29 titulů, tj. převážně pouze elektronických, bez tištěné verze, z kolekce Springer vykazovalo
v prvních třech čtvrtletích roku 2006 nulové využití (tj. 5,4 %), 15 titulů bylo využito více než
pětsetkrát (tj. 2,8 %). Průměrný počet využití ve sledovaném období je cca 103 stažených článků na
titul.
Kluwer
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V období od 1. 1. – 30. 9. 2006 stáhlo 45 členů konsorcia celkem 39 754 článků ze 745 titulů. Za celý
rok 2005 to bylo 46 780 článků ze 704 přístupných titulů, 42 členy konsorcia. Opět, jako u titulů
Springer, lze na základě dodaných údajů pouze odhadovat, že v roce 2006 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. Ve sledovaném období zůstalo zatím nevyužito 36 titulů z celé kolekce (tj. 4,8 %),
průměrné využití je zatím cca 53 stažených článků na titul.
John Wiley & Sons
Služba InterScience pro zprostředkování elektronických časopisů nakladatelství John Wiley & Sons
(Wiley) fungovala v roce 2006 bez podstatných problémů. Jediným zaznamenaným kolapsem byl
několikahodinový výpadek v poskytování plných textů související s technickými potížemi spojenými
se změnami URL adres titulů (květen).
V průběhu roku byly členům konsorcia nabídnuty různé zkušební přístupy, v dubnu např. třicetidenní
institucionální přístup do The Wiley Encyklopedia of Biomedical Engineering.
20. 11. 2006 bylo členům konsorcia oznámeno sloučení nakladatelství Wiley s nakladatelstvím
Blackwell Publishing, které sdružuje v ČR konsorcium na zpřístupnění plných textů časopisů (mimo
podporu programů VaV).

Také s nakladatelstvím Wiley, stejně jako, jak bylo výše zmíněno, s nakladatelstvím Springer,
probíhala během celého roku jednání o podmínkách poskytnutí archívů elektronických titulů. Na konci
roku 2006 zaslal Wiley sadu zkušebních dat a proběhlo jednání nad jejich formátem. Jednání nad
cenovou nabídkou a způsobu předání dat budou pokračovat v roce 2007.
I v roce 2006 (září) 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. Do koordinace se tentokrát zapojily tři

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce:
Název projektu :
Řešitel:

1N04124
1N2006F3.rtf

Identifikační kód projektu:

Státní technická knihovna
Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných
přírodních věd pro vědu a výzkum
Mgr. Štěpánka Žižková

instituce: Státní zdravotní ústav, Univerzita Karlova a Vysoká škola chemicko technologická. Byla
uskutečněna výměna 5 titulů ve finančním objemu 4 011,- USD (bez DPH).
Informace o novinkách v systému InterScience se účastníci konsorcia, resp. kontaktní osoby – lokální
administrátoři, dozvídají z Wiley InterScience Newsletter, který je pravidelně zasílán prostřednictvím
elektronické konference (wiscience@wiley.com).
Základní podmínky smlouvy:
Počet přístupných titulů
Hloubka retrospektivy
Cenový strop (price cap)
Počet členů v roce 2006
Fluktuační pásmo
MVS
Vzdálený přístup – remote access
Poskytnuté archívy
Statistický server

194
Od ročníku 1997
5%
35
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 2006 bez výpadků.
V době vzniku této zprávy jsou k dispozici úplná statistická data za celé konsorcium za období leden –
listopad 2006. Následující graf je tedy mírně zkreslený. V momentě, kdy budou údaje dodány, budou
samozřejmě vystaveny na adrese http://www.portalstm.cz/Koord/.

Počet stažených článků a členů konsorcií ukazuje následující graf:

7

F3

2000
1500
1000
500
0
2002

2003

2004

2005

2006

počet stažených článků x 100
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V roce 2004 se počet členů konsorcia s novou licenční smlouvou ztrojnásobil, přesto byl v roce 2005
zaznamenán propad ve využívanosti titulů o cca 30 %.
V období od 1. 1. – 30. 11. 2006 stáhlo 35 členů konsorcia celkem 98 868 plných textů článků a
95 078 abstraktů ze 194 přístupných titulů. Za celý rok 2005 to bylo 85 894 článků ze stejného počtu
titulů, stejným počtem členů konsorcia. Můžeme tedy již teď konstatovat, že meziroční nárůst
využívanosti této služby pravděpodobně přeroste 16 % a počet stažených plných textů článků se opět
přiblíží 100 tisícům.

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 konsorciální 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 i
z těchto zdrojů poskytovány služby neziskovým institucím.

V roce 2006 proběhly tyto semináře:
• 22. 5. 2006, Městská knihovna Praha: Library Zone Live – Springer eBooks Series, Online
Archives
Collection,
Admin
Site
Training.
Prezentace
jsou
na:
http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-springer.asp ,
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22. 2. Praha (Školicí středisko STK) a 23. 2. Brno (Vysoké učení technické): Administrace
ScienceDirect a DB Scopus. Prezentace je umístěna zde: http://www.suweco.cz/cz/onlinekonsorcium-elsevier.asp .

V roce 2006 nedošlo k žádným změnám v řešení projektu oproti cílům uvedeným v návrhu projektu a
cíle na rok 2006 byly splněny.

F3 D
Kalkulace
uznaných nákladů projektu za rok 2006, včetně podrobného zdůvodnění jednotlivých
položek.
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Dotace na řešení projektu byla v roce 2006 čerpána se dvěma 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 3 192 774,40
Kč. Tato částka byla se svolením poskytovatele (viz dopis č.j. 20 487/06-31 ze dne 30. 8. 2006 a č.j.
25 821/06-31 ze dne 8. 11. 2006, tj. příl. č.2, č.3 a č.3a této zprávy) využita na nákup archivů
elektronických titulů nakladatelství Elsevier ve výši 224 672,- Kč a permanentního konsorciálního
přístupu do Computer Science Library nakladatelství Springer ve výši 2 968 000,- Kč.

Rozložení dotací, vkladů a jejich skutečného čerpání v roce 2006 podává následující tabulka:
2. Mzdové
prostředky
3.
1. Zákonné
Licenční odvody
apoplatky,
příděl dovčetně
FKSP
4. Cestovné
19% DPH
Celkem

Rozdělení uznaných nákladů
159v tis. Kč 179
dle20Smlouvy
dotace
vklad
celkem
55
63
13 0818 1 200
14 281
100
13 209

0
1 414

100
14 623

20 000,dotace
400,13 079 7897,60

Skutečné čerpání
217
000,- 237 000,(v
Kč)
vklad
celkem
000,- 8714
400,1 19980999,99
279 897,59

99 744,05,13 207 041,65

0,- 99 744,05
1 496 999,99 14 704 041,64

Do státního rozpočtu bude v zákonných termínech v roce 2007 navrácena částka dotace 1 958,35 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
Elsevier
archívy
Springer
e-books
Celkem

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

813 792,34
1 684 665,70
591 524,21
4 918 670,49
188 800,-

190 889,56
395 168,50
138 752,59
1 153 762,21
35 872,-

0
0
0
1 008 403,39
0

2 494 117,60

473 882,40

0

10 691 570,34

2 388 327,26

1 008 403,39

celkem

0
0
0
191 596,60
0

1 004 681,90
2 079 834,20
730 276,80
7 272 432,69
224 672,-

0 2 968 000,191 596,60

14 279 897,59

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 2006 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. Personální složení tohoto týmu bylo vzhledem k reorganizaci STK realizované
začátku roku 2006 změněno a celkový úvazek ve výši 0,52 zůstal beze změny. Na projektu celý rok
pracovalo šest pracovníků, k 1. 3. 2006 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 2006 řešitelský tým navštívil v rámci čerpání dotace následující
akce:

Název akce
Konference ECDL
Knižní veletrh ve
Frankfurtu nad
Mohanem
On-Line
Information 2004

Celkem v tis. Kč

Místo
Předmět jednání
Náklady v Kč
Španělsko/Alicante Hlavním tématem 10. konference ECDL
52 382,85
bylo budování digitálních knihoven
v Evropě.
Německo/Frankfur Získání přehledu o novinkách v oblasti
27 861,10
t
elektronických zdrojů, jednání se zástupci
nakladatelství Elsevier Science, Wiley a
Springer.
Velká
Návštěva veletrhu a konference, jejímž
19 500,10
Británie/Londýn
hlavním tématem byly nové trendy
v odvětví
informačních
zdrojů
a
poskytování digitálních informací, včetně
ukázek nových forem přístupů k těmto
zdrojům.
99 744,05

Cestovní zprávy s podrobnějšími informacemi ze zahraničních cest jsou přílohou č. 4 této zprávy.
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Ing. Martin Svoboda
......................................................................
jméno a příjmení statutárního zástupce uchazeče

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

razítko

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

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