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Vybrané modely 

transformativních smluv
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Definice transformativní smlouvy

Přechodnost, ale hlavně podstatná 

(transformativní) změna modelu vedoucí k:

● signifikantnímu nárůstu obsahu (a plateb) 

ve prospěch OA, resp. snižování 

předplatného a nárůst modelu OA

○ 5-15 % obsahu meziročně (Plan S)

● transparentnosti smluvních podmínek

● úpravě smluvního vztahu vydavatel/autor, 

kdy není vyžadováno přenechání copyrightu 

– naopak preference licence CC-BY

● cenové uměřenost

● poskytování statistik využívání s rozlišením 

OA článků
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ESAC: https://esac-initiative.org/about/transformative-

agreements/guidelines-for-transformative-agreements/

Plan S: https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-

guidance-on-the-implementation-of-plan-s/

Blog Scholarly Kitchen: 
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/23/transformative-

agreements/

University of California: 
https://osc.universityofcalifornia.edu/uc-publisher-

relationships/resources-for-negotiating-with-

publishers/negotiating-with-scholarly-journal-publishers-a-

toolkit/an-introductory-guide-to-the-uc-model-trans formative-

agreement/

LIBER: https://libereurope.eu/blog/2017/09/07/open-access-five-

principles-for-negotiations-with-publishers/

https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/guidelines-for-transformative-agreements/
https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/23/transformative-agreements/
https://osc.universityofcalifornia.edu/uc-publisher-relationships/resources-for-negotiating-with-publishers/negotiating-with-scholarly-journal-publishers-a-toolkit/an-introductory-guide-to-the-uc-model-transformative-agreement/
https://libereurope.eu/blog/2017/09/07/open-access-five-principles-for-negotiations-with-publishers/


Základní typy transformativních smluv

● Read and Publish (RAP)
○ předplatné (READ) pokrývá zcela nebo částečně částky za APC 

(PUBLISH) 

● Publish and Read (PAR)
○ zaplacená částka za APC (PUBLISH) zajišťuje právo na přístup do 

předpláceného obsahu (READ)

Cíl:

● cenově neutrální oproti ceně za předplatné, nebo lépe 

i za nižší cenu

● ekonomicky neohrožující vydavatele

4

Další typy kompenzací

● Offsetting 

○ částka za 

předplatné je 

snížena pro další 

období o částky 

zaplacené za APC

○ měl by redukovat 

double dipping

● Voucher (IEEE)

● Slevy na APC aj.



ESAC: Počet smluv podle typu modelu
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Read & Publish; 73

Standard, jiný typ; 
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ESAC: Počet smluv podle cenových podmínek
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Cost decrease; 5

Cost increase; 68

Cost neutral; 71



ESAC: Počet smluv R&P a Standard podle cenových 

podmínek
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ESAC: Počet smluv podle roku ukončení
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Co data ESAC potvrzují?

Cíle transformativních smluv

● NEPLATÍ: cenově neutrální oproti ceně za předplatné, nebo lépe i za nižší cenu

● PLATÍ: ekonomicky neohrožující vydavatele

Pro ČR z analýzy dat ESAC vyplývá:
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Typ smlouvy Cenový model

Standard se slevou, voucher APC

Cenově neutrální (3 ze 4 smluv ČR 

jsou cost neutral); obvyklý meziroční 

nárůst

Read & Publish Zdražení



Přibližují nás OA Big Deals k OA?

Richard Poynder: The Open Access Big Deal: Back to the Future

OA Big Deals (Read and Publish model):

1. smlouvy nejsou transparentní

2. zvýhodňují velké tradiční vydavatele oproti gold OA časopisům, když je 

součástí 50% sleva na APC pro autory, ti pak preferují hybridní časopisy

3. neposunuje rychleji k transformaci časopisů na čistý gold OA model

4. neodstraňuje obecný principiální problém cenové dostupnosti (affordability)
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Závěr obecně a pro ČR

Transformace na gold OA znamená:

● zdražení

● zvýhodňuje velké vydavatele

● vývoj je pomalý, prioritně je hájena 

stabilita příjmů vydavatelů, než aby se 

model měnil na gold OA, jak chce 

dosáhnout Coalition S
○ EUA report: “Respondents clearly see Read & 

Publish (R&P) contracts as an intermediary phase 

on the way to a different scholarly publishing 

market – not as an endpoint.”

● dílčí a spíše menší úspěchy za cenu 

velkého úsilí a diskomfortu pro vědeckou 

obec (rušení smluv v krajním případě)
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Pro ČR:

● zdražení oproti předplatnému

○ udržení předplatných, akceptování 

podmínek (nebude 

mandát/vyjednávací síla na 

“odchod od jednacího stolu”)

● zvýšenou administrativu, vyplývající 

z toho, že smlouvy nebudou 

obsahovat “plošné” pokrytí APC 

poplatků pro členy konsorcií (tedy 

R&P, natož P&R), ale pouze slevy, 

vouchery



Použité zdroje
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Data ESAC ke stažení (staženo dne 28. 9. 2020): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YZKo9lwAE37LSwi14PTEyOIi-

n_4zRB_0PL3QFHICjo/edit?usp=sharing

ESAC: https://esac-initiative.org/

EUA. Read & Publish contracts in the context of a dynamic scholarly publishing system: a study on future scenarios for

the scholarly publishing system. July 2020. 

https://www.eua.eu/downloads/publications/read%20and%20publish%20contracts%20in%20the%20context%20of%20a%20d

ynamic%20scholarly%20publishing%20system.pdf

POYNDER, Richard. The Open Access Big Deal: Back to the Future. 2018. https://poynder.blogspot.com/2018/03/the-

open-access-big-deal-back-to-future.html

SPARC. Big Deal Cancellation Tracking. https://sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YZKo9lwAE37LSwi14PTEyOIi-n_4zRB_0PL3QFHICjo/edit?usp=sharing
https://esac-initiative.org/
https://www.eua.eu/downloads/publications/read%20and%20publish%20contracts%20in%20the%20context%20of%20a%20dynamic%20scholarly%20publishing%20system.pdf
https://poynder.blogspot.com/2018/03/the-open-access-big-deal-back-to-future.html
https://sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/
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Děkuji za pozornost.

web: www.openaccess.cz

fb: openaccess.cz, tw: @openaccesscz

e-konference: openaccess@mailman.muni.cz

http://www.openaccess.cz
https://www.facebook.com/openaccess.cz/
https://twitter.com/OpenAccessCZ
mailto:openaccess@mailman.muni.cz

