
 
 
 

Zápis ze setkání zástupců knihoven VŠ k problematice projektu č. VZ09003  
(program INFOZ) 

 
 19. 11. 2009 na ČVUT v Praze 

 
Přítomni:  
Novák, Svobodová (ČZU), Machytková, Ramajzlová, (ČVUT), Landová (JČU), Bartošek 
(MU), Svobodová (MZLU), Kostecká, Voráčková (OSU), Kretschmer (TUL), Brožek 
(UJEP), Šuldová (UP), Prochásková (UPa), Fabián (UTB), Slámová (VFU), Hausková, 
Rygelová (VŠB-TUO), Součková, Zetková (VŠCHT),  Firstová (ZČU), 
Suškevičová, Schloglová (SUWECO) 
Omluveni: Khestlová (SU) 
 

1. Předsedkyně VV přivítala přítomné zástupce vysokých škol a pracovnice firmy 
SUWECO, která je administrátorem konsorcií obsažených v projektu. Pozvána byla i hlavní 
řešitelka projektu Mgr. Žižková, která se z důvodů pracovního zaneprázdnění omluvila. Dále 
uvedla hlavní důvod setkání zástupců VŠ – účastníků projektu. Na vyžádání AKVŠ řešitelka 
zpřístupnila text projektu všem jeho účastníkům. Po seznámení se s celým projektem vyšly 
najevo nesrovnalosti při porovnání kalkulace projektu s platbami účastnických VŠ na rok 
2010, zejména ve vztahu k produktu Scopus.  

2. Ing. Suškevičová vysvětlila a omluvila chybu, které se při tvorbě tabulek dopustila firma 
SUWECO. Vzhledem k tomu, že položky uznaných nákladů se nemění, tabulkové chyby se 
týkaly pouze vnitřního rozpočítání nákladů a spoluúčastí, budou původní tabulky – se 
souhlasem MŠMT – nahrazeny správnými.  

3. V diskusi pak dále bylo komentováno, že se při přípravě projektu vycházelo z ujednání 
účastníků projektu v létě 2008, že nebyla svolána žádná schůzka v roce 2009, na které by byly 
dohodnuty principy projektu INFOZ. Až po zveřejnění projektu tak vyšlo najevo, že projekt je 
sice koncipován jako tříletý, ale ve výsledku finanční prostředky projektu dostačují pouze na 
zaplacení dvou let. Zástupci VŠ poukazovali také na to, že v předchozích jednáních v roce 
2008 žádali o oddělení projektu Scopus od projektu na Science Direct, Wiley a Springer, čímž 
by se víc zprůhlednily potřebné finance a ukázaly se omezené možnosti programu INFOZ. Na 
pravděpodobný nedostatek finančních prostředků v programu v souvislosti se schválením 
databáze SCOPUS pro hodnocení výsledků V a V upozornila předsedkyně ředitele odboru 
výzkumu a vývoje při Úřadu vlády a sekretáře RVVI RNDr. Marka Blažku a náměstka 
MŠMT prof. Růžičku dopisem již v červnu  2008.  Důvody, které vedly NTK ke stávající  
koncepci projektu, SUWECO vysvětlit neumí, je to věcí nositele projektu.  

4. Následná diskuse se týkala dalšího postupu. Mj. se jedná také o řešení úspor v projektu 
v souvislosti s kurzovými rozdíly, které vzniknou již v letošním roce. Jednomyslně byl přijat 
návrh dr. Bartoška, aby vznikla Rada projektu, která by jako společný orgán všech účastníků 
projektu, spolupracovala s řešiteli v průběhu projektu a při přípravě dalších kroků po jeho 
skončení. V druhé úrovni by mělo pak fungovat každoroční setkávání všech účastníků (valná 
hromada), které však pro velké množství není schopno vytvářet strategii pro rozhodování. 



5. Přítomní pověřili předsedkyni AKVŠ, aby oslovila statutárního zástupce nositele projektu 
s požadavkem na ustavení Rady projektu v počtu 11 členů. Pro sestavení Rady je doporučen 
princip podle výše finančních vkladů jednotlivých skupin členů takto: 

vysoké školy zastoupené AKVŠ – 4 
Univerzita Karlova – 1  
Akademie věd ČR – 4 
ostatní (knihovny, výzkumné ústavy, nemocnice aj.) – 1 
 
Jedenáctým členem je zástupce NTK, pro něhož, jako zástupce nositele projektu, účast v Radě 
programu vyplývá z věcné podstaty. 

6. Zápis bude zaslán v kopii Ing. Říhové na MŠMT, řešitelce projektu Mgr. Žižkové, 
zástupci administrátora projektu Ing. Suškevičové a Mgr. Parákové. 

 
Zapsala: B Ramajzlová 
Schváleno: přítomnými zástupci vysokých škol 


