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Czech Academy of Sciences 

 54 public research institutions (separated 

legal entities) 

 8 000 employees, (> 4 000 R&D) 

 > 11 000 research outputs a year (1/3 in 

impacted journals) 

 publishes > 60 titles of journals (cca 3000 

článků) 

 > 100 years history 

 



CAS and Open Access 

 2008 – signature of Berlin Declaration 

 2010 – Open Access policy 

 2011 –Gold OA fund (40.000 EUR/year) 

 2012 – Repository of CAS 



Open Access policy of CAS 

 … „Pracoviště AV ČR jsou povinna vyvinout 

veškeré úsilí k tomu, aby mohla AV ČR a 

Knihovně AV ČR, v. v. i., poskytnout 

publikační výstupy – zaměstnanecká díla – 

vytvořená jejich zaměstnanci a nevýhradní 

licence k jejich užití, zejména právo na 

rozmnožování jakýmikoli prostředky a v jakékoli 

formě a právo na sdělování díla veřejnosti v 

rámci právního řádu České republiky a s 

ohledem na případná licenční ujednání s 

vydavateli.“ … 



Politika otevřeného přístupu AV ČR 

 … „ Publikační výstupy budou poskytovány v 

elektronické formě. KNAV zajistí jejich  

uložení v repozitáři AV ČR a zpřístupnění 

veřejnosti, jakmile to bude možné, s ohledem 

na skutečnost, že někteří vydavatelé mohou na 

tato díla uvalit publikační embargo (tj. doba, 

po kterou článek nemůže být zpřístupněn 

veřejnosti).“ … 



Repository of CAS 

 Originally the bibliography of all research 

outputs, published/created by CAS 

researchers 

 It is possible to connect fulltext to every 

bibliographic record 

 It’s necessary to select the way of 

dissemination 

 - „open access“ 

 - „request a copy“  

 OpenAire compliance  



Repository of CAS – research 

data 

 It will be possible to connect data to every 

bibliographic record 

 Following standard for research data 

description 

 In operation from 2016 



Fulltexts stored in 2012-2015 
(till 29. 10. 2015) 
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Types of fulltexts in 2015 
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Fulltext – On request/ OA 2012-2015 
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Evaluation in CAS 

 5 year period – currently 2010-2014 

 Peer review of selected research outputs 

(articles, books) 

 Repository provides publications to referees 

 



 Děkuji!  
 
 Martin Lhoták 

 Lhotak@knav.cz 

 http://www.knav.cz 
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