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•Otevřený přístup („OA“) z perspektivy 
politických dokumentů

–Proč?

–Klíčové EU dokumenty

–Klíčové EU iniciativy relevantní pro OA

•OA z perspektivy Horizontu 2020 

–OA k vědeckým publikacím

–OA k výzkumným datům

•OA národní strategie 

OBSAH
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Open Access = otevřený přístup = OA

• practice of providing on-line access to scientific information that 
is free of charge to the end-user and that is re-usable

HORIZONT 2020

• Největší a nejvýznamnější program financující na evropské 
úrovni výzkum, vývoj a inovace v letech 2014 - 2020

PUBLICATIONS DATA

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP  V H2020



VÝSLEDKY (RESULTS)

SW
Prototyp

Know-how

Zpráva 
Technické řešení

…

Vědecké 
publikace
(články…!)

Výzkumná data
• other data

• underlying
data

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP  V H2020
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•Otevřený přístup („OA“) z perspektivy 
politických dokumentů

–Proč?

–Klíčové EU dokumenty

–Klíčové EU iniciativy relevantní pro OA

•OA z perspektivy Horizontu 2020 
–OA k vědeckým publikacím

–OA k výzkumným datům 

OBSAH
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AIM

•improve conditions for conducting research by 
reducing duplication of efforts and by 
minimizing the time spent searching for 
information and accessing it;

•Benefit also for businesses, incl. SMEs 

•Increase economic growth and innovation 

EU OA policy
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• Communication 'A reinforced European Research Area 
partnership for excellence and growth' 

–http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/era-communication-
partnership-excellence-growth_en.pdf

• Communication 'Towards better access to scientific 
information: boosting the benefits of public investments in 
research' 

–http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-
better-access-to-scientific-information_en.pdf

• Recommendation on access to and preservation of scientific 
information 

–http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-
preservation-scientific-information_en.pdf

Key EU documents 

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-partnership-excellence-growth_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information_en.pdf
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(introduced 
In 2010;
new engines to 
boost growth 
and jobs) 

7 FLAGSHIP INITIATIVES

Digital agenda for Europe

Innovation Union Commitment 
no.20 - OA

Youth on the move

Resource efficient Europe

An industrial policy for the 
globalisation era

An agenda for new skills and jobs

European platform against poverty

OA as Innovation Union 
commitment
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OA as Innovation Union 
commitment

http://ec.europa.eu/research/inn
ovation-union/index_en.cfm

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
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OA as part of ERA Roadmap 
2015 - 2020

http://ec.europa.eu/research/inn
ovation-union/index_en.cfm

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
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OA as part of ERA Roadmap 
2015 - 2020
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OA as core agenda of NPRs 
for scientific information

• NPR report 
• „Access to and Preservation of Scientific Information

in the Member States“ in relation to Commission 
Recommendation on Access to and Preservation of Scientific 
Information, C(2012) 4890

• http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/openac
cess/npr_report.pdf

http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/openaccess/npr_report.pdf
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DG CONNECT DG RTD

CNECT-
C3@ec.europa.eu

RTD-OPEN-
ACCESS@ec.europa.

eu

mailto:CNECT-C3@ec.europa.eu
mailto:RTD-OPEN-ACCESS@ec.europa.eu
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•Otevřený přístup („OA“) z perspektivy 
politických dokumentů

–Proč?

–Klíčové EU dokumenty

–Klíčové EU iniciativy relevantní pro OA

•OA z perspektivy Horizontu 2020 
–OA k vědeckým publikacím

–OA k výzkumným datům 

OBSAH



15Source: Guidelines on Open Access to Scientific 
Publications and Research Data in Horizon 2020
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Publikování v režimu OA

•NENÍ povinnost publikovat o výsledcích

•POKUD publikování, tak v režimu otevřeného 
přístupu

•Obě (GOLD/GREEN) cesty možné:

GOLD OA GREEN OA 
(self-archiving) 

OA časopisy nebo “hybridní” 
časopisy

Ne-OA časopisy

OA ihned Odložený OA (výjimečně
ihned)

Ukládání v repozitáři
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ČEHO SE TÝKÁ?

•all peer-reviewed scientific publications
(research articles) relating to its results

JAK?

•číst online, stahovat a tisknout 

•poskytnout další oprávnění (copy, distribute, 
search, link, crawl and mine, if possible)

FINANCE?

•uznatelné náklady – GOLD OA

•FP7 post-grant Open Access publishing funds 
pilot 

• https://www.openaire.eu/postgrantoapilot

CO, JAK, NÁKLADY?

https://www.openaire.eu/postgrantoapilot


18• https://www.openaire.eu/postgrantoapilot

https://www.openaire.eu/postgrantoapilot


19• https://www.openaire.eu/postgrantoapilot

Source: prezentace Jarkko Siren, „The EC/OpenAIRE FP7 Post-Grant Open Access Pilot:An Update “, 3rd Meeting of 
the NATIONAL POINTS OF REFERENCE for SCIENTIFIC INFORMATION NETWORK, October 13, 2015; Brusel

https://www.openaire.eu/postgrantoapilot


1. Uložit v repozitáři a machine-readable 
electronic copy of

– the published version 

or 

– final peer-reviewed manuscript accepted 
for publication 

POSTUP

20



1. Uložit v repozitáři a machine-readable 
electronic copy of

– the published version 

or 

– final peer-reviewed manuscript accepted 
for publication 

POSTUP
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Online 
úložiště

• Institucionální
• Předmětový 
• Centralizovaný

• ROAR,
http://roar.eprints.org/

• OpenDOAR, 
http://www.opendoar.org/

• OpenAire (Zenodo) 
https://www.openaire.eu/

http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/
https://www.openaire.eu/


1. Uložit v repozitáři a machine-readable 
electronic copy of

– the published version 

or 

– final peer-reviewed manuscript 
accepted for publication 

POSTUP

22

POST 
PRINT

PUBLISHER´S 
VERSION

• Nejpozději v době publikování
• Gold OA!



2. Must aim to deposit - data nutná k ověření 
výsledků prezentovaných v publikaci 

– Ve stejný čas, kdy je uložena publikace

– Není povinnost automaticky zpřístupnit

23

POSTUP
UNDERLYING DATA



3. Zajistit zpřístupnění = otevřený přístup

– GOLD – v době publikování 

– GREEN – EMBARGO PERIOD – 6 (standard) / 
12 (spol./humanitní) měsíců od publikování

EU 
(poskytuje 

grant,  
stanoví 

podmínky)

Vydavatel 

Grantová dohoda 
(embargo period, 

postprint?)

Nakladatelská 
licenční sml. 
(výhradnost, 

embargo period, 
postprint, vl. 

práva k dílům 3. 
stran)

Příjemce 
grantu 
H2020 
(autor)

24

POSTUP



3. Zajistit zpřístupnění = otevřený přístup

– GOLD – v době publikování 

– GREEN – EMBARGO PERIOD – 6 (standard) / 
12 (humanitní) měsíců od uložení

EU 
(poskytuje 

grant,  
stanoví 

podmínky)

Vydavatel 

Grantová dohoda 
(embargo period, 

postprint?)

Nakladatelská 
licenční sml. 
(výhradnost, 

embargo period, 
postprint, vl. 

práva k dílům 3. 
stran)

Příjemce 
grantu 
H2020 
(autor)
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POSTUP

SHERPA/RoMEO, 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


3. Zajistit zpřístupnění = otevřený přístup

– GOLD – v době publikování 

– GREEN – EMBARGO PERIOD – 6 (standard) / 
12 (humanitní) měsíců od uložení

EU 
(poskytuje 

grant,  
stanoví 

podmínky)

Vydavatel 

Grantová dohoda 
(embargo period, 

postprint?)

Nakladatelská 
licenční sml. 
(výhradnost, 

embargo period, 
postprint, vl. 

práva k dílům 3. 
stran)

Příjemce 
grantu 
H2020 
(autor)
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POSTUP

SHERPA/RoMEO, 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

www.zenodo.org

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.zenodo.org/


3. Zajistit zpřístupnění = otevřený přístup

– GOLD – v době publikování 

– GREEN – EMBARGO PERIOD – 6 (standard) / 
12 (humanitní) měsíců od uložení

EU 
(poskytuje 

grant,  
stanoví 

podmínky)

Vydavatel 

Grantová dohoda 
(embargo period, 

postprint?)

Nakladatelská 
licenční sml. 
(výhradnost, 

embargo period, 
postprint, vl. 

práva k dílům 3. 
stran)

Příjemce 
grantu 
H2020 
(autor)
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POSTUP

SHERPA/RoMEO, 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

www.zenodo.org

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.zenodo.org/


3. Zajistit zpřístupnění = otevřený přístup

– GOLD – v době publikování 

– GREEN – EMBARGO PERIOD – 6 (standard) / 
12 (humanitní) měsíců od uložení

EU 
(poskytuje 

grant,  
stanoví 

podmínky)

Vydavatel 

Grantová dohoda 
(embargo period, 

postprint?)

Nakladatelská 
licenční sml. 
(výhradnost, 

embargo period, 
postprint, vl. 

práva k dílům 3. 
stran)

Příjemce 
grantu 
H2020 
(autor)

28

POSTUP
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4. Zajistit otevřený přístup také k bibliografickým 
metadatům

– Označení EU + Horizon 2020

– Název projektu, akronym, číslo grantu

– Datum publikování, délka embargo period, …

POSTUP
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FP7 H2020

OA to scientific publications

• Specific areas of FP7
(approximately 20% 
of FP7 budget)

• Whole H2020

• „Best-effort“ OA 
obligation

• Full OA obligation 

• Eligible costs • Eligible costs + OA
post-grant fund
(publications as FP7
project results)
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V případě zlaté cesty (Gold OA), může být 
uložení článku v repozitáři odloženo.

V případě zlaté cesty (Gold OA), může být  
zpřístupnění článku v režimu OA odloženo.

V případě zelené cesty (Green OA), může být uložení článku v 
repozitáři odloženo.

V případě zelené cesty (Green OA), může být zpřístupnění článku v 
režimu OA odloženo.

Příjemci musí uložit a zpřístupnit v režimu OA recenzované 
monografie, které vznikly na základě projektu.

Příjemci musí uložit a zpřístupnit v režimu OA každý článek 
(vědecký i nevědecký), který vznikl na základě projektu.

Ke splnění povinností k OA z grantové dohody postačí, když je 
uložen a zpřístupněn „pre-print“ recenzovaného vědeckého článku.

Licenční smlouva uzavřená s klasickým vydavatelem umožňuje 
příjemci OA k recenzovanému vědeckému článku 18 měsíců po 
publikaci. Uzavření takové smlouvy je/není v rozporu s grantovou 
dohodou?

?
ANO/NE
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•Otevřený přístup („OA“) z perspektivy 
politických dokumentů

–Proč?

–Klíčové EU dokumenty

–Klíčové EU iniciativy relevantní pro OA

•OA z perspektivy Horizontu 2020 
–OA k vědeckým publikacím

–OA k výzkumným datům 

OBSAH



Source: Guidelines on Open Access to Scientific 
Publications and Research Data in Horizon 2020



Data

• Informace, zejména fakty a čísla, sesbírané s cílem 
dalšího zkoumání a které představují základ pro 
výpočty, diskuzi, zdůvodňování;

•Statistiky; výsledky experimentů, měření a pozorování 

•Digitální výzkumná data

OA k výzkumným datům

FP7 H2020

OA k výzkumným datům 

• ERC Guidelines
• Financování projektů a studií na 

téma OA

• Pilotní projekty  - Open 
Research Data Pilot

• Financování projektů a studií na 
téma OA

• Underlying data
• Other data

34



H2020 – pilotní projekty, stanoveno v pracovním programu/výzvě

• Oblasti 2016-2017 pracovního programu, které se účastní Open 
Research Data Pilot: 

–Future and Emerging Technologies - FET

–Research infrastructures – (new: coverage of the whole area) 

–Leadership in enabling and industrial technologies –
Information and Communication Technologies

–Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced 
Manufacturing and Processing, and 
Biotechnology: ‘nanosafety’ and ‘modelling’ topics (new)

–Societal Challenge: Food security, sustainable agriculture and 
forestry, marine and maritime and inland water research and 
the bioeconomy - selected topics as specified in the work 
programme (new)

35

Open Research Data Pilot
WP 2016 - 2017



H2020 – pilotní projekty, stanoveno v pracovním programu/výzvě

• Oblasti 2016-2017 pracovního programu, které se účastní Open 
Research Data Pilot (pokračování): 

–Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource 
Efficiency and Raw materials – except raw materials

–Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, 
innovative and reflective Societies

–Science with and for Society

–Cross-cutting activities - focus areas – part Smart and 
Sustainable Cities (moved from Energy WP)

Navíc – dobrovolná účast možná

36

Open Research Data Pilot
WP 2016 - 2017



1. Uložit do repozitáře výzkumných dat 
digitální výzkumná data generována v 
rámci projektu

37

Jak postupovat?



1. Uložit do repozitáře výzkumných dat 
digitální výzkumná data generována v 
rámci projektu

38

Jak postupovat?

On-line úložiště

• Institucionální
• Oborový
• Centralizovaný 



2. Poskytnout OA - učinit opatření, která 
třetím stranám umožní bezplatný přístup k 
nim a jejich vytěžování, využívání, 
reprodukci a šíření:

 data, nezbytná k ověření výsledků 
představených ve vědeckých publikacích;

 ostatní data, uvedená v „plánu pro správu 
dat“;

 vždy včetně souvisejících metadat

39

Jak postupovat?



2. Poskytnout OA - učinit opatření, která 
třetím stranám umožní bezplatný přístup k 
nim a jejich vytěžování, využívání, 
reprodukci a šíření:

 data, nezbytná k ověření výsledků 
představených ve vědeckých publikacích;

 ostatní data, uvedená v „plánu pro správu 
dat“;

 vždy včetně souvisejících metadat
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Jak postupovat?

Připojit např. vhodnou veřejnou 
licenci (EK doporučuje CC-BY, 
CC-0 tool -
http://creativecommons.org/ )

http://creativecommons.org/


2. Poskytnout OA - učinit opatření, která 
třetím stranám umožní bezplatný přístup k 
nim a jejich vytěžování, využívání, 
reprodukci a šíření:

 data nezbytná k ověření výsledků 
představených ve vědeckých publikacích;

 ostatní data uvedená v Data Management 
Plan ouvisejících metadat

41

Jak postupovat?

co 
nejdříve

nemusí být ihned; lhůty 
stanovené samotnými příjemci 



3. Poskytnout – prostřednictvím repozitáře –
informace o nástrojích, které mají příjemci 
k dispozici a které jsou nezbytné k ověření 
výsledků 

42

Jak postupovat?

Poskytnout samotné nástroje –
- dle možností 
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OPT - OUT

–Ochrana projektových výsledků

–Povinnosti týkající se zachování 
důvěrnosti  

–Povinnosti týkající se bezpečnosti

–Ochrana osobních údajů 

–Zpřístupnění výzkumných dat 
generovaných v projektu by ohrozilo 
dosažení hlavního cíle projektu 

–Žádná výzkumná data

–Existuje jiný oprávněný důvod pro 
„opt-out“

Možnost opt-out 
neznevýhodní 

žadatele 
při hodnocení

Jsou důvody 
kontrolovány
ze strany EK? 

"as open as possible, 
as closed as needed" 

KDY?



OTEVŘENÝ PŘÍSTUP
k výzkumným datům

Zdroj: prezentace Celina Ramjoue, Head of sector OA to scientific information, DG CONNECT,
„Open Research Data Pilot in Horizon 2020 “, 3rd Meeting of the NATIONAL POINTS OF REFERENCE for SCIENTIFIC INFORMATION 

NETWORK
October 13, 2015, Brusel

44



Zdroj: prezentace Celina Ramjoue, Head of sector OA to scientific information, DG CONNECT,
„Open Research Data Pilot in Horizon 2020 “, 3rd Meeting of the NATIONAL POINTS OF REFERENCE for SCIENTIFIC INFORMATION 

NETWORK
October 13, 2015, Brusel

45
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Data Management Plan

•Stanoví, jak bude s daty nakládáno během 
projektu i po jeho skončení

•Výstup projektu - 6M projektu

•Ne/povinný  

•Neúčast v ORD Pilot - odůvodnění v DMP

•Uznatelné náklady

•http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h20
20/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-
mgt_en.pdf

•https://dmponline.dcc.ac.uk/

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
https://dmponline.dcc.ac.uk/


4/5/2016
47

OPT-OUT

D
Ů
V
O
D
Y



4/5/2016
48

OPT-IN

DMP



OA – projektový návrh 
RIA, IA

49

Part 2.2 Measures to maximise impact
a) Dissemination and exploitation of results



OA – projektový návrh 
RIA, IA

•OA k vědeckým publikacím 

–Naplánovat náklady pro Gold OA

–Popsat plány pro využití a šíření projektových 
výsledků vč. OA (2.2)

•OA k výzkumným datům

–Zkontrolovat WP/výzvu – součást ORD Pilot?

–Naplánovat náklady na správu generovaných 
výzkumných dat

–Popsat plány pro správu dat (2.2)

–Opt-out – uvést zde vč. důvodů  

50



V projektu H2020 z oblasti FET je plánováno 
generování výzkumných dat. Žádný z partnerů daného 
projektu nicméně nemá zájem publikovat vědecký 
článek, který by byl založen na těchto vytvořených 
výzkumných datech.

1. Je tento projekt součástí ORD pilotu?

2. Je-li projekt součástí ORD pilotu, jak je možné vystoupit z 
pilotu v průběhu přípravy projektu a jak po dobu realizace 
projektu? 

3. Není-li projekt součástí ORD pilotu a partneři se 
rozhodnout pro dobrovolnou účast v pilotu, znamená to, 
že musí otevřeně zpřístupňovat všechna v projektu 
generována výzkumná data? 

4. V projektu vytvořená výzkumná data jsou ukládána do 
repozitáře, v němž je rovněž informace o softwaru 
vlastněném jedním z partnerů, který je nezbytný pro 
analýzu těch dat. Je tento partner (vlastník) povinen 
poskytnout uživatelům také tento software? 51

?
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KDE najdu informace o OA
v programu Horizont 2020?

Pravidla účasti H2020
(Nařízení EP a Rady 1290/2013; čl. 43.2) 

Modelová grantová dohoda 
(čl. 29.2 – 29.3)

http://ec.europa.eu/research/participants/dat

a/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h202

0-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participan

ts/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa

_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

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


OA NÁRODNÍ STRATEGIE 
V ČR

•Příprava

•OA Doporučení 2014 – RVVI

•Diskuze, schválení vládou do konce r. 2016?

•Stejné principy jako H2020

–Poskytovatelé dotací na VVI mají vyžadovat OA k 
vědeckým publikacím – recenzované věd. články (ALE 
týká se jen účelové podpory)

– Gold a Green

–Ukládat do repozitáře 

–Embargo 

–APC způsobilé náklady ALE jen 50% pro hybridy

–ORD Pilot ano ALE menší počet oblastí  

53



OA NÁRODNÍ STRATEGIE 
V ČR

•Příprava

•OA Doporučení 2014 – RVVI

•Diskuze, schválení vládou do konce r. 2016?

•Stejné principy jako H2020 – NAVÍC

–Doporučení u výstupů institucionální podpory

–Ne sankce přímo v projektech, ale reflektovat v procesu 
hodnocení 

•Strukturální fondy

–2 výzvy OP VVV

•Implementace OA

•Repozitáře

54



OA NÁRODNÍ STRATEGIE 
V ČR

Dotazník 2015 – 31 institucí 

•60% (17) odpovědělo

•4 instituce mají OA politiku 

•4 instituce připravují OA politiku 

•3 instituce mají „kontaktní body“ – pomoc s OA

•3 instituce (resp. 2) mají interní fondy na podporu Gold OA
(APC)
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OA NÁRODNÍ STRATEGIE 
V ZEMÍCH EU
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http://www.pasteur4oa.eu/

http://www.pasteur4oa.eu/


Jana Kratěnová 

kratenova@tc.cz

kotoucek@tc.cz

Finanční dotazy:

lojkova@tc.cz

horniecka@tc.cz

Technologické centrum AV ČR 

Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

www.tc.cz ww.h2020.cz

http://www.h2020.cz/files/kotoucek
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