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ZLATÁ CESTA OPEN ACCESS 

NA UK 

Možnosti financování publikačních poplatků a slevy 

pro autory UK 

Zlatou cestou open access je myšleno publikování v otevřeném časopisu. Jak 

publikovat zlatou cestou, je podrobně popsáno na stránkách Centra pro podporu 

open science UK (knihovna.cuni.cz/open-access). 

Placené a tzv. hybridní open access časopisy jsou spjaty s publikačními poplatky 

(tzv. article processing charges, APC). Ty je možné pokrýt z rozpočtu grantu nebo 

výzkumného projektu (náklady na otevřené publikování po dobu trvání grantu jsou 

uznatelné např. v projektech H2020, ERC, MŠMT apod.), případně z prostředků 

pracoviště (jsou-li na tyto poplatky vyčleněny finance). 

 

Podrobnější informace k otevřenému přístupu k vědeckým informacím naleznete 

na stránkách Centra pro podporu open science UK (knihovna.cuni.cz/open-

access). V případě potřeby se obraťte na svého fakultního koordinátora open 

access nebo na Centrum pro podporu open science UK (openaccess@cuni.cz). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/chci-publikovat-open-access/zlata-cesta/
https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/chci-publikovat-open-access/zlata-cesta/
https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/
https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/open-access-na-uk/fakultni-podpora-oa/
mailto:openaccess@cuni.cz


 

Slevy na publikační poplatky open access pro autory UK* 

 

* Slevy jsou pravidelně aktualizovány. Nejnovější verzi naleznete na stránkách Centra pro podporu open science. 

** Vouchery jsou k dispozici všem institucím zapojeným do konsorcia v ČR. Jejich rozdělování funguje na principu “first come, first serve” 

Vydavatelství Forma slevy Podmínky 

American Chemical Society 250 USD ze základní ceny APC 
Korespondenční autor UK v časopisech ACS; při členství v ACS 
Membership programu další sleva 

Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) 

5 voucherů na publikační 
poplatky** 

Korespondenční autor UK; je nutné se zaregistrovat k RightsLink Author (k 
dispozici je manuál pro autory) a být správně přiřazen k instituci 37740: 
Univerzita Karlova (UK) 

Karger Publishers 
Plné prominutí open access 
poplatků 

Korespondenční autor UK při publikování v plně otevřených i hybridních 
časopisech vydavatelství Karger Publishers 

Lippincott Williams & Wilkins 
Plné prominutí open access 
poplatků u 5 článků 

Korespondenční autor z lékařských fakult UK (1. LF, 2. LF, 3. LF, LFP, LFHK) 
při publikování v plně otevřených I hybridních časopisech Lippincott 
Williams & Wilkins / Wolters Kluwer Health 

MDPI 10 % ze základní ceny APC Korespondenční autor UK při publikování v časopisech MDPI 

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/chci-publikovat-open-access/zlata-cesta/
https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#i
https://innovate.ieee.org/rightslink-author/
https://knihovna.cuni.cz/wp-content/uploads/IEEE_AUTHOR_manual.pdf
https://www.karger.com/openaccess
https://www.karger.com/Journal/Index?oa=false&sub=true&dis=false&s=&ss=&max=5&skip=0&open=null&closeSF=null
http://www.wkopenhealth.com/OA-Journals/Lippincott.html
https://wkauthorservices.editage.com/open-access/hybrid.html
https://www.mdpi.com/about/journals

