Licence Springer a nárok na 25 % katalogové ceny tištěných časopisů
Konstrukci poplatků se podařilo sjednat následujícím způsobem: základní je poplatek
“electronic-only fee”, který činí 90 % z katalogové ceny odebíraných titulů Springer Verlag –
ten zůstává k zaplacení odběratelům; k tomu poplatek 7 % z této částky umožňuje křížový
přístup do všech titulů Springer Verlag a dalších 5 % umožňuje přístup kterékoliv další
akademické instituce (dva naposled zmíněné příplatky jsou hrazeny z grantu MŠMT). Pokud
si instituce přeje nadále odebírat titul/y v tištěné podobě, zaplatí libovolnému dodavateli
25 % katalogové ceny. Navíc licenční smlouva omezuje možný meziroční růst cen hranicí
6,5 %. Citace ze smlouvy:
ATTACHMENT 1:
Pricing Terms and Conditions
1. Electronic Access licence fee to Springer titles as listed in Attachment 3:
Print price 2005 Euro 307.792 (app.)
@ 90% electronic-only fee
Euro 277.013
plus 7% cross-access fee
Euro
19.391
plus 5% for access to all academic and research institutions
Euro
13.851
Total in 2005:
Euro 310.255
…
5.
The price model is based upon assumption of offering electronic only plus the print
journals at a deep discount of 25% of listprice (75% off). Print versions of Springer Journals
as listed in attachment 3.1 can be ordered at a special SpringerLink consortia discount of
75% directly or via a bookseller or an agency. Postage and handling are not subject to
discount.
E-mailová komunikace potvrzující fakt, že žádný dodavatel není v právu (v tomto případě
Minerva), když požaduje 100 % katalogové ceny za tištěné časopisy nakladatelství Springer
od účastníků konsorcia:
------------------------------------------------------------------------------------Ursprüngliche Nachricht----Von: Jana Schlöglová [mailto:suweco_cz@volny.cz]
Gesendet: Montag, 8. November 2004 09:30
An: Lettenstrom, Frans, SV
Cc: 'Consortium Service'; 'Online Service'
Betreff: License 2005-8
Dear Frans,
Please send the license to the STL this week. If you have not prepared
all attachments, please send the current text and send the attachments
later. You know Minerva knows that the license is not signed till now
so there are problems with 25% for print subscriptions from their
side.
Please confirm.

Regards,
Jana
From: Frans.Lettenstrom@springer-sbm.com [mailto:Frans.Lettenstrom@springersbm.com]
Sent: 10. listopadu 2004 15:40
To: suweco_cz@volny.cz
Subject: AW: License 2005-8
Dear Jana,
I confirm. Make sure no-one pays Minerva the 100%.
Best,
Frans

