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Otevřený přístup k publikacím 

• Obecný princip 

• Upraveno v Pravidlech účasti, v modelové grantové dohodě, 
vydán Průvodce (Guidelines on Open Access in H2020) 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf 
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Otevřený přístup k publikacím 

 

Zdroj: Guidelines on Open Access  to Scientific Publications and Research Data  in 
Horizon 2020 
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Otevřený přístup k publikacím 

  

= Bezplatný online přístup 

 

• Neexistuje právně závazná definice OA – ale 

Berlínská/Budapešťská Deklarace 

– Základní prvky – číst, stahovat, tisknout…. 

– Ale i kopírovat, distribuovat, těžit 

–Minimum v H2020 – online, stahování, tisk 

 

• Recenzované vědecké publikace – články v časopisech 

 

• Náklady uznatelné – za stanovených podmínek 
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Otevřený přístup - publikace 

 

• V 7.RP pilotní projekt 

• V H2020 obecný princip 

 

 

• Postup: 

1. Uložit kopii publikované (recenzované) verze článku 

2. Uložit data k ověření výsledků prezentovaných v publikaci 

3. Zajistit Otevřený Přístup k uloženým publikacím 

4. Zajistit Otevřený Přístup k bibliografickým metadatům 

 

 

Post-print/ 
Publisher´s version 

repozitář 
Zlatá/Zelená 

cesta OA 

„must aim to 
deposit“ 

Embargo period 
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Embargo 
period 

Omezení 

Podmínky 
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Otevřený přístup – pracovní program 

• H2020 – pilotní projekty  

– Stanoveno v pracovním programu/výzvě 

 

Budoucí a vznikající technologie (FET) 
Evropské výzkumné infrastruktury – část e-Infrastruktury 
Průlomové a průmyslové technologie (LEIT) – část ICT 

Společenské výzvy: 
•Zajištěná, čistá a účinná energie – část Smart Cities and communities 
•Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny – 

kromě surovin 
•Evropa v měnícím se světě - inkluzivní, inovativní a reflexivní společnost 
•Věda se společností a pro společnost 
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Otevřený přístup k datům 

 

• Která data se ukládají? 

 

 

Data:  

• Informace, zejména fakta a čísla, sesbírané s cílem dalšího 
zkoumání a které představují základ pro výpočty 

• Statistiky, výsledky experimentů, měření a pozorování 

• V MGA „digital research data“ 
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Otevřený přístup k datům 

Postup: 

1. Povinnost uložit data v repozitáři 

 

2. Povinnost přijmout opatření k bezplatnému zpřístupnění, využití, 
šíření a reprodukování těchto dat třetím stranám  

 
– Data potřebná k ověření výsledků obsažených ve vědeckých publikacích, 

co nejdříve 

– Jiná data podle data management plan (Annex I.), ve lhůtách zde 
uvedených; 

– Vždy související metadata 

 

 

3. Povinnost poskytnout informace – prostřednictvím repozitáře – o 
nástrojích a instrumentech, které má příjemce k dispozici a které 
jsou potřebné pro ověření výsledků 

– Pokud je to možné, poskytnout tyto nástroje a instrumenty  
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Otevřený přístup k datům 

• Data management plan (DMP) vs. Data management 

 
– Součást návrhu projektu je data management 

• Tam, kde relevantní 

 

 

– DMP až během prvních šesti měsíců projektu 

• Dokument stanovující jako bude s daty nakládáno během 
projektu i po jeho skončení 

 

 

– Příjemci se mohou účastnit i dobrovolně  

– Příjemci se mohou kdykoliv rozhodnout se nadále neúčastnit  

• Odůvodnění v DMP 
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Otevřený přístup k datům 

• Výjimka ze stanovených povinností v případě: 

 
– Ochrany výsledků projektu 

– Zachování mlčenlivosti  

– Projektů z oblasti Security 

– Ochrany osobních údajů 

 

 

– Zpřístupnění konkrétních vědeckých dat (vzniklých v projektu) 

by ohrozilo dosažení hlavního cíle projektu podle Annexu I.  

A 

nezpřístupnění je odůvodněno v Data Management Plan 

 

 

– Existuje jiný oprávněný důvod pro neúčast v OA k datům 

 

Možnost opt-out  
neznevýhodní žadatele  

při hodnocení!! 

12 

Shrnutí 

 

 

• Otevřený přístup k publikacím nově obecným principem 

 

• Pilotní projekt Otevřený přístup k datům 

 

• Nový dokument Data management Plan 

 

• Sledovat pracovní programy! 
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Zdroje a kontakty 

49 

Národní webové stránky k H2020 
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www.h2020.cz 
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National Point of Reference 
for Open Access (NPR for 

OA) 

•Styčný kontakt mezi Evropskou komisí a 
členskými státy EU 

•Cíl nominací NPR for OA v jednotlivých zemích – 
koordinovat vytváření OA politik na národních a 
EU úrovni 

 

NPR for OA pro ČR  

•Jana Kratěnová, kratenova@tc.cz , 234 006 
156, TC AV ČR 

– zodpovídá dotazy týkající se OA strategií na 
národní a EU úrovni; 

– zodpovídá dotazy na OA v Horizontu 2020 

http://www.h2020.cz/
mailto:kratenova@tc.cz
mailto:kratenova@tc.cz
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Finanční dotazy: 

supalkova@tc.cz 

matouskova@tc.cz 
 

Právní dotazy: 

hebelkova@tc.cz 

kratenova@tc.cz 
   

 

 

Technologické centrum AV ČR  
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6 

 

www.tc.cz      

www.h2020.cz 

  

 

Děkuji za pozornost! 
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