
Stanovisko Řídicího výboru IPs CzechELib 
Stanovisko popisuje realizaci IPs CzechELib z pohledu jeho Řídicího výboru (dále jen „ŘV“) v období od 

1. 11. 2021 do 31. 3. 2022. 

Obecné charakteristiky ŘV a organizace jeho chodu 
ŘV zaznamenal personální změnu pouze v osobě předsedy ŘV, kterým je z titulu své funkce náměstek 

pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT. Namísto PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D. se 

předsednictví ujala prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Ani v souvislosti s touto změnou nebylo 

zapotřebí revidovat osvědčený způsob organizace chodu ŘV. Ve sledovaném období se konalo zasedání 

ŘV dvakrát, v obou případech online, přičemž druhé zasedání již řídila nová paní předsedkyně. Nejbližší 

další zasedání se uskuteční orientačně v říjnu 2022. 

Ve fázi realizace, v jaké se projekt nachází, nevyvstala potřeba konání zasedání s vyšší frekvencí. ŘV je 

schopen rozhodovat flexibilně per rollam dle aktuální potřeby o záležitostech souvisejících čistě s IPs 

CzechELib (zejm. pravidelně se opakující schvalování zpráv o realizaci a žádostí o platbu nebo tzv. 

situačních zpráv pro poradu vedení MŠMT, k čemuž dochází kvartálně na konci stejných měsíců). 

Těžiště řešení projektu se stále více přesouvá pod navazující projekt sdílených činností Národní 

centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „NCIP VaVaI“; období realizace 

1. 1. 2021 – 31. 12. 2027), prostřednictvím něhož je mj. zajišťována udržitelnost IPs CzechELib. 

V předchozím sledovaném období se podařilo vyjasnit vzájemné rozdíly, synergie a komplementarity 

v činnostech řídících a poradních orgánů obou jmenovaných projektů. Lze konstatovat, že řízení obou 

projektů probíhá efektivně a jednoznačně ve prospěch věcného řešení. Obě zasedání ŘV se konala ve 

stejný termín bezprostředně po sobě. 

Nezměněno zůstalo pravidelné zasílání status reportu členům ŘV vždy koncem měsíce bez ohledu na 

to, zda se zasedání ŘV koná, či nikoliv. 

Časový harmonogram projektu 
Časový harmonogram projektu je schvalován každoročně na počátku roku a jeho plnění je ŘV průběžně 

sledováno, přičemž je možné shrnout, že v realizaci projektu obecně nedochází k významným 

zdržením, zvláště těm, které by ohrožovaly plnění cílů projektu. 

V letošním roce se očekává výrazné navýšení množství objemu práce projektového týmu, zejm. tzv. 

Licenční administrativní jednotky, související s velkým množstvím připravovaných veřejných zakázek 

na elektronické informační zdroje (dále jen „EIZ“). Během letošního roku je zapotřebí vyjednat smluvní 

podmínky poskytování všech EIZ od r. 2023, neboť všechny stávající smlouvy s poskytovateli EIZ jsou 

platné pouze do r. 2022. Toto očekávané množství práce donutilo projektový tým některé činnosti 

posunout v čase na dřívější termín (ve skutečnosti některá jednání započala již v r. 2021). 

Schvalování materiálů, řízení a schvalování změn 
Členové ŘV obvykle reagovali na potřebu schválení libovolného materiálu obvykle pružně, avšak 

většinou nikoliv ledabyle, automaticky. Jakákoliv změna, která by si vyžádala schválení jiným orgánem 

než Řídicím orgánem OP VVV, ve sledovaném období nenastala. 

Rizika a otevřené body 
Risk management probíhá na základě každoročně (v případě potřeby i častěji) schvalovaného registru 

rizik a rizika, resp. otevřené body, jsou součástí každoměsíčních status reportů (jsou-li identifikovány). 

Vedení MŠMT je mj. o rizicích pravidelně informováno prostřednictvím situačních zpráv předkládaných 



PV MŠMT čtvrtletně. Na všech úrovních řízení jsou tak vytvořeny maximální předpoklady pro 

minimalizaci rizik. 

Za největší dlouhodobé výzvy lze dlouhodobě považovat stabilizaci a udržení lidských zdrojů a s nimi 

svázaného know-how nejen v rámci vzniklého centra CzechELib nebo NCIP VaVaI, ale také v celé 

Národní technické knihovně (dále jen „NTK“). Klíčovým předpokladem pro uchování vysoké přidané 

hodnoty NTK ve prospěch celého národního prostředí výzkumu, vývoje a inovací se ukazuje především 

zajištění profesionálních expertních služeb, zejména v oblasti informačních a komunikačních 

technologií. Tento požadavek se jeví jako čím dál víc omezující faktor, především ve světle zacílení 

a náplně projektů připravovaných pro Operační program Jan Amos Komenský (zavádění knihovní 

platformy nové generace nebo vytvoření jednotné koncepce metadatových popisů pro vědecké 

publikace i data). 

Čerpání projektu 
O čerpání a plnění všech typů finančních milníků je ŘV měsíčně informován ve status reportu. ŘV tak 

má dostatek času reagovat na případná rizika spojená s čerpáním. Většina rozpočtu (cca 93 %) již byla 

vyčerpána. 

V březnu 2022 byla projektovým týmem ŘV avizována možná potřeba schválení změny celkového 

rozpočtu projektu. Celá záležitost je teprve ve fázi dojednávání podrobností s poskytovatelem dotace, 

ŘV je nicméně připraven být v rámci svých kompetencí maximálně nápomocen při řádném ukončování 

projektu. 

Naplňování cílů projektu, dopad na cílovou skupinu 
Realizační tým se dokázal přizpůsobit podmínkám pozměněným omezeními v souvislosti s šířením 

COVID-19. Bez výraznějších obtíží se rozvíjí také realizace projektu NCIP VaVaI, který plynule přebral 

některé dosavadní role IPs CzechELib. Odezva cílové skupiny, soudě podle průběžných evaluačních 

zpráv zpracovávaných externě pro Řídicí orgán OP VVV nezávislou společností, které má ŘV pravidelně 

k dispozici, je veskrze výhradně pozitivní. 

S vědomím blížícího se konce období realizace IPs CzechELib již snad lze z pozice ŘV shrnout, že projekt 

byl úspěšný, je cílovou skupinou vnímán jako jednoznačně přínosný a jeho udržitelnost je dostatečně 

zajištěna. 
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