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Obecně - současná situace

● v současných licenčních smlouvách APC vouchery a řešení OA zatím 
nebyly prioritou

● při uzavírání jednotlivých smluv (včetně těch, které se v současné 
době prodlužují či je využívána opce), o možnosti začlenit OA 
transformační prvky vyjednáváme

● všechny smlouvy (kde to má smysl) obsahují ujednání o tom, že o 
přechodu na obchodní model s prvky OA začneme v případě našeho 
zájmu jednat

● na základě analýzy publikační aktivity českých autorů připravujeme 
další podklady a strategii
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American Chemical Society
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● ve smlouvě standardní ujednání s odkazem na web vydavatele - 
v roce 2019 se podmínky změnily, viz tabulka

● pokud by někdo z autorů byl zároveň členem ACS, pak dostává slevu 
500+250 = 750 USD (viz Combo – Membership and Affiliation)

● dále je možné zakoupit balíčky APC (min. 10 a více s platností na 3 
roky). U této varianty lze dosáhnout původně zmiňované slevy až 
25%.



IEEE
● 10 APC voucherů pro členy konsorcia v roce 2019 (převod z roku 

2018 plus přepočet vyjednané částky na vouchery)
● dále pak každý rok 4 vouchery pro celé konsorcium (tedy všechny 

instituce) - letos už vyčerpáno (od r. 2021 připadá v úvahu zvýšení na 5)
● čerpání ve smyslu “first come, first served”
● uplatnění voucheru za instituci musí CzechELibu potvrdit pověřená 

osoba ČI
● žádosti jsou vyřizovány přes RightsLink (na závěr prezentace přidám pár slidů s ukázkou 

jak to vypadá :-) )

● instituce musí být identifikována před RingGOLD ID, poté ve způsobu 
financování lze zvolit CzechELib konsorcium

● po vyčerpání APC voucherů je ze strany IEEE nabízena 5% sleva, 
která však může být  aplikována pouze v případě čerpání přes 
konsorciální (CzechELib) účet. V tento okamžik není způsob, jak toto finančně 
zajistit, tato sleva tedy není aplikovatelná.

Open Access pro EIZ

12.10.2020 

https://www.ieee.org/publications/rights/rights-link.html


De GRUYTER

● odkaz na OA web vydavatele: https://www.degruyter.com/page/open-access
● vouchery dle kolekce, kterou instituce předplácí:

● žádosti od roku 2020 taktéž vyřizovány přes RightsLink - do roku 2020 De 
Gruyter vhodné články vybíral samostatně a nám posílal seznam v excelu
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https://www.degruyter.com/page/open-access


Karger

● pro UK a MU prakticky neomezené publikování v režimu Open Access 
(vzhledem k jejich typické dosavadní roční produkci)

● zjednodušené shrnutí:
● 14 článků dohromady pro obě instituce ročně, s možností nárůstu až na 

dvojnásobek, bez vlivu na cenu
○ v hybridních i čistě OA titulech

● vydavatel by měl identifikovat korespondujícího autora dle: 
○ domény e-mailu, ORCIDu nebo afilace a sám mu jasně nabídnout 

možnost režimu Open Access 

 •  v tento okamžik máme nastavené alerty z WoSu a Scopusu a převod na OA 
hlídáme a kontrolujeme - většinou se tak děje až na naši žádost a to po několika 
měsících
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Lippincott

● ů č ě
● ůž ž ě š ě

● š ž ž
ž

●
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Sage

● sleva 20 % na APCs u Gold Open Access Journals pro současné členy 
konsorcia
○ Discounts apply to fully open access non-society journals only (Gold 

open access), not open access articles published within a hybrid journal
○ It should be noted that this discount cannot be combined with any other. 

If the author is entitled to or claims multiple discounts, the highest single 
discount will be applied

● https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage 
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Scoap3
https://www.techlib.cz/cs/2970-scoap3

Elsevier:
● Nuclear Physics B Reductions
● Physics Letters B Reductions

IOP Publishing: 
● Chinese Physics C Reductions

Springer:
● European Physical Journal C Reductions
● Journal of High Energy Physics Reductions

American Physical Society:
● Physical Review C
● Physical Review D
● Physical Review Letters

+ příprava projektu e-knih
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A co dál?

● v přípravě je smlouva s Taylor and Francis
○ read and publish

●  Cambridge University Press - pro členy současného konsorcia

● a určitě budou přibývat další
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RightsLink - ukázka (autor)
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RightsLink - ukázka (admin)

Manuál případným zájemcům zašleme :-)
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