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Úvod 

V České republice nebyla zatím provedena komplexní analýza, která by vyčíslila, kolik vydávají 

výzkumné organizace finančních prostředků za publikování v režimu gold open access. Jedním 

z důvodů by mohl být i ten, že ani samotné výzkumné instituce tyto náklady zatím nemonitorují. 

Evropské státy, které preferují gold open access, se do monitoringu publikačních poplatků, 

tzv. article processing charges, APCs, již pustily a shromažďují data o nákladech na APC, aby 

dovedly vyčíslit celkové náklady za publikování a za přístup k předpláceným elektronickým 

informačním zdrojům (EIZ) (Pinfield, 2015).  

Řada evropský knihovních konsorcií, např. DEAL (Německo), FinElib (Finsko), Unit 

consortium - dříve Cristin/CERES (Norsko), Bibsam Consortium (Švédsko) aj., usilují 

o změnu obchodních podmínek v přístupu k EIZ a o zohlednění modelu open access v 

licenčních podmínkách (např. dosažením modelu “Publish and read”, nebo vyjednáním některé 

z forem offsettingu - kompenzace zaplacených poplatků APC snížením ceny za předplatné EIZ). 

Z tohoto důvodu je pro vyjednávání s vydavateli nezbytné vědět, jaká je celková publikační 

produkce daného státu u konkrétního vydavatele a jaký objem prostředků je vydavateli zaplacen 

prostřednictvím APC. 

Obecné důvody pro sběr dat o APC 

a) Přehled o celkových nákladech na publikování a za přístup k EIZ 

b) Posílení vyjednávací pozice národních nebo institucionálních konsorcií při vyjednávání 

o licenčních podmínkách včetně podmínek pro otevřené publikování 

c) Dosažení větší transparentnosti cenové politiky vydavatelů, která souvisí kromě jiného 

s eliminací tzv. double dipping, větší transparentnosti uzavřených licenčních smluv 

d) Eliminace tzv. double dipping, kdy vydavatel získává za prodávaný obsah dvojitou platbu 

- jednou ve formě publikačního poplatku od autora, jednou ve formě předplatného 

časopisu 

Důvody pro sběr dat o APC v ČR 

V České republice má být v březnu 2019 schválen Akční plán Národní strategie otevřeného 

přístupu k vědeckým informacím ČR pro roky 2017-2020 (Akční plán, AP). Akční plán formuluje 

nezbytná opatření pro to, aby ČR zajistila otevřený přístup k publikovaným výsledkům výzkumu 

a vývoje. Jedním z opatření je provedení finanční analýzy prostředků vydávaných na zajištění 

otevřeného publikování a přístupu k elektronickým informačním zdrojům.  



Další důvody pro sběr dat o APC 

a) Z pohledu instituce: Úhrady za APC v průběhu poslední let rostou, přestože jsou 

hrazeny převážně z řešených výzkumných projektů, než přímo z institucionálních 

prostředků, stále se jedná o náklady z veřejných finančních zdrojů a je důležité znát 

jejich celkový objem. 

b) Na národní úrovni: AP počítá s analýzou nákladů na APC, výsledky analýzy budou 

sloužit pro potřeby vyjednávání národního licenčního centra CzechELib s vydavateli 

o licenčních podmínkách pro roky 2021-2022 a v následujících letech. 

c) Na mezinárodní úrovni: Česká republika zatím není aktivně zapojena do monitoringu 

APC na mezinárodní úrovni - neposkytuje až na jednu výjimku (VŠCHT) data do 

databáze OpenAPC1, která slouží jako opora pro dosažení cílů mezinárodních iniciativ, 

např. OA20202, usilující o globální transformaci obchodního modelu vydavatelů na open 

access. Za ČR chybí úplnější vzorek dat, na jehož základě by se daly vyvozovat 

obecnější závěry. 

Organizační a systémová opatření pro sběr dat APC 

Opatření č. 8 Akčního plánu 

Plánovaný akční plán obsahuje opatření č. 8 - Provést finanční analýzu prostředků v oblasti 

přístupu k vědeckým informacím (stav ke dni 25. 2. 2019). Analýza by měla mapovat výdaje 

výzkumných organizací na publikační aktivity a finanční transfery v  oblasti přístupu k  vědeckým 

informacím. Přípravou metodiky pro zjištění objemu finančních prostředků aktuálně 

vydávaných a) na nákup informačních zdrojů a b) na publikování v  režimu zlaté cesty bude 

pověřena Národní technická knihovna prostřednictvím MŠMT. RVVI požádá všechny VŠ, 

AV ČR i další VO o poskytnutí potřebné součinnosti pro NTK.  

V AP je počítáno, že analýza APC proběhne v roce 2019, znamená to však provést na úrovni 

výzkumných institucí několik organizačních a systémových opatření, aby sběr dat mohl 

proběhnout, což bude vyžadovat delší časové období na potřebnou přípravu. 

Je nezbytné, aby analýza vycházela z co nejpřesnějších finančních údajů, nejlépe přímo 

z institucionálních ekonomických systémů. V tuto chvíli však ekonomická oddělení náklady 

na APC systematicky nesledují. 

Bibliometrickou analýzou publikačních výstupů výzkumných organizací lze získat velmi 

hypotetické odhady, které nedostačují nárokům na přesné podklady pro vyjednávání 

s vydavateli, podrobněji viz (LOVÉN, 2019).  

 

 

                                                
1 https://www.intact-project.org/openapc/  
2 https://oa2020.org/  

https://www.intact-project.org/openapc/
https://oa2020.org/


Sběr dat z ekonomických systémů 

Výzkumné instituce by měly zavést do účetního workflow možnost sledování poplatků 

za OA/APC a jejich odlišení od ostatních plateb vydavatelům - např. za stránkování navíc, 

barevnost, grafy aj. služby nad obvyklý publikační standard. 

Do účetní osnovy je potřeba zavést dva typy plateb: 

a) Položka “publikační poplatek za open access” (APC) 

b) Položka “další publikační poplatky” (barevné obrázky; grafy; stránky navíc apod.) 

Jak poznat publikační poplatek na open access?  

Možné zápisy na daňovém dokladu tak, jak je zaznamenali v případech proplacených z Fondu 

Open Access na VUT v Brně:  

● Article Processing Charge  

● Open Access Charges  

● Article Processing Charges  

● Open Access article processing charge  

● Article Processing Fee  

● The payment for publishing of the article  

● Open Choice  

● Online Open  

● Open Access  

● Publishing of reviewed scientific paper in international scientific journal  

● APC fee  

Nicméně se i může stát, že na faktuře (daňovém dokladu) nebude uveden žádný návodný 

předmět, podle kterého by se dalo ihned rozpoznat, že jde o poplatek za publikování, 

např. Ústav merania Slavenské akademie věd vydává časopisu Measurement science review 

a na faktuře je přesně toto: Purpose of payment: MEASUREMENT SCIENCE REVIEW. 

Metadatové schéma pro sběr údajů o APC 

Vzorový soubor metadat pro sběr údajů o APC vychází z povinných údajů datového schématu 

databáze OpenAPC. Vzor pokrývá minimální set potřebných údajů, popisuje zdroj údajů 

a příznak jejich povinnosti. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CoVLUWeYTwAb2LK8KdqMTpfE-

8Ao8rvgWMMkt95D4u4/edit#gid=0 

Organizační opatření pro sběr dat 

Minimální organizační opatření se týká zavedení dvou nových účetních položek (APC; další 

publ. poplatky) - opatřením kvestora.  

Monitoring APC bude vyžadovat součinnost ekonomických oddělení a knihoven/biblio. oddělení, 

které se budou podílet na sběru dat a přesné identifikaci hrazených poplatků. Jednou 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CoVLUWeYTwAb2LK8KdqMTpfE-8Ao8rvgWMMkt95D4u4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CoVLUWeYTwAb2LK8KdqMTpfE-8Ao8rvgWMMkt95D4u4/edit#gid=0


z možných variant je zavést do procesu úhrady poplatků APC opatření, které by zajišťovalo, 

že knihovna bude pověřena schválením zadání poplatku do ekonomického systému (jako je 

tomu obdobně u schvalování úhrady za nákup publikací z grantových prostředků). Knihovna 

zapojená do procesu úhrady poplatků může kromě jiného přispívat k prevenci publikování 

v méně kvalitních časopisech, může pomoci eliminovat využívání tzv. predátorských vydavatelů 

a časopisů. 

 

Organizační opatření nelze více zobecnit tak, aby se jimi mohly řídit všechny výzkumné 

organizace. Organizační opatření pro sběr údajů o APC bude nutné přizpůsobit individuálně 

podle zavedené praxe jednotlivých výzkumných organizací. 
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