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Úvod 
 
 
Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. 
o vysokých školách, zákonem č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, vyhláškou  
č. 156/2003 Sb., zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících 
s právem autorským a vnitřními předpisy Univerzity Pardubice - Směrnicí č. 26/2006, 
organizační řád Univerzity Pardubice a Směrnicí č. 19/2007 - Řízení vydavatelských činností 
Univerzity Pardubice, vše v platném znění. 
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  I. Přehled činnosti v roce 2010 
 
Základní činnosti vydavatelství 
 

 poskytování informací souvisejících s procesem vydávání publikací akademickým pracovníkům 
univerzity, 

 správa čísel ISBN (přidělování ISBN vydávaným publikacím, ohlašování vydání publikací 
Národní knihovně ČR, zasílání povinných výtisků a provádění nabídkové povinnosti zákonem 
stanoveným subjektům), 

 zpracování kalkulací, vedení spisové a účetní agendy vydávaných titulů (kalkulační listy, 
přeúčtování položek) a stanovení jejich prodejní ceny ve spolupráci s ER, 

 kontrola rukopisů a tiráže, které dali jejich autoři před jejich vydáním k dispozici vydavatelství, 
 kompletní zajištění provozu univerzitní prodejny skript a správa knižního e-shopu, realizace 

prodeje publikací (viz níže), 
 realizace prodeje univerzitních publikací prostřednictvím knižního distributora KOSMAS, 

prodejny vydavatelství Karolinum v Praze a prodejny Akademického nakladatelství CERM  
v Brně (fakturace na základě hlášení o prodaném zboží), 

 sledování a vyhodnocování stavu publikací na skladě – u vlastních titulů zasílání autorům 
publikací informaci o naskladnění daného titulu do iFISu (zahájení prodeje), následně upozornění 
o blížícím se vyprodání titulu, součinnost s ER fakult při realizaci nového vydání; u cizích publikací 
zajištění další dodávky, 

 správa skladu publikací vydaných UPa (fyzický příjem publikací na sklad, vedení evidence  
v IFISu - založení skladové karty, naskladnění a vyskladnění, provádění inventarizace 
v součinnosti s inventarizační komisí), ve spolupráci s ER jednotlivých fakult návrhy na 
vyskladnění publikací s dlouhodobě nízkým prodejem, vedení agendy publikací FES 
prodávaných se slevou, 

 správa komisního skladu publikací externích dodavatelů (zasílání objednávek, příjem/vrácení 
zboží, jeho naskladnění/vyskladnění do/z iFISu, zasílání měsíčního hlášení o prodaných titulech, 
příjem faktur, zajištění jejich úhrady Eko),  

 správa skladu nakoupených publikací externích dodavatelů (nákup publikací na základě 
získaného doporučení fakult a JC s následnou související skladovou agendou), 

 úprava pdf neprodejných publikací vydávaných fakultami určených k šíření elektronickou formou 
online (prostřednictvím univerzitního e-shopu – viz níže nebo webu fakult), 

 součinnost s Vědeckou redakcí VYD UPa v procesu vydávání publikací podléhajících posouzení 
VěRe VYD UPa (kompletace podkladů, jejich zpřístupnění členům VěRe VYD UPa, evidence  
a zpracování jejich stanovisek), 

 zabezpečení účasti na veletrhu Svět knihy Praha 2010 (viz níže), 
 rozesílání nabídkových e-mailů knihovnám (veřejným a při VŠ) a téměř 800 pedagogickým 

pracovníkům základních a středních škol po celé ČR, 
 účast na seminářích vydavatelů a nakladatelů veřejných vysokých škol. 
 
 
Činnosti vykonávané v rámci vydávání publikací na celouniverzitní úrovni 
 

 Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice – shromažďování, kompletace, kontrola  
a zpracování podkladů získaných od jednotlivých editorů, předání podkladů ke zpracování DTP, 
spoluúčast při provedení závěrečné obsahové korektury před jejím vlastním vydáním. Úprava 
elektronické verze vydání výroční zprávy ke zveřejnění prostřednictvím univerzitního webu. 

 Spoluúčast při provádění obsahové korektury před vlastním vydáním publikací:  
o Plán odborných akcí a konferencí,  
o Studijní plány - celouniverzitní i fakultní tištěné verze a elektronické verze uložené na CD, 
o Informace o studiu - celouniverzitní i fakultní tištěné verze a verze uložené na CD, výběrové 

řízení dodavatele CD kompletů, zajištění dodávky na UPa. 
 Zpravodaj Univerzity Pardubice a Lodivod - úprava pdf pro zveřejnění na univerzitním webu. 
 
 
 
 
 
 



4/7 

Univerzitní prodejna skript 
 

VYD UPa zabezpečuje prodej publikací vydaných Univerzitou Pardubice prostřednictvím prodejny 
skript v prostorách budovy Univerzitní knihovny. Nabídku rozšiřují publikace externích vydavatelů 
Computer Press, a. s., Grada Publishing, a. s., Nakladatelství Sagit, a. s., Megabooks CZ, spol. s r. o., 
Melandrium, Nakladatelsví Vutium VUT v Brně, Nakladatelství Karolinum UK v Praze, Institutu Jana 
Pernera, České zemědělské univerzity a Civitas per populi. Prodejna také realizuje prodej 
propagačních předmětů UPa. 
 
V rámci prodeje jsou zabezpečovány zejména tyto činnosti:  

- příjem hotovosti a její odvod do centrální pokladny UPa,  
- vyřizování objednávek přijatých přes e-shop nebo e-mail,  
- vystavení faktur objednatelům,  
- expedice zboží – balení a zajištění zaslání zásilek (přes podatelnu nebo přímo přes ČP),  
- sledování úhrady vydaných faktur,  
- upomínání neplatičů,  
- vyřizování reklamací. 

Statistické a ekonomické údaje jsou uvedeny v tabulce níže. 
 
 
Prodej publikací prostřednictvím externích prodejců 
 

VYD UPa má sjednán smluvní vztah s knižním distributorem KOSMAS, s.r.o,, který realizuje prodej 
publikací vydaných UPa (v období 06-12/2008 se tímto způsobem prodalo 69 ks publikací ve skladové 
hodnotě 11.178,- Kč, v období 1-12/2009 bylo prodáno 115 ks publikací ve skladové hodnotě 17.092,- 
Kč a v období 1-12/2010 prodáno 27 ks publikací ve skladové hodnotě 4.599,- Kč). Vybrané publikace 
univerzity jsou k dispozici v knihkupectví Karolinum v Praze a v knihkupectví Akademického 
nakladatelství CERM, s. r. o. v Brně. Prodej publikací UPa realizuje i Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, s.r.o.  
 
 
Univerzitní E-shop 
 

V roce 2010 VYD UPa přijímalo a vyřizovalo objednávky přijaté prostřednictvím univerzitního e-shopu, 
který umožňuje jak studentům UPa, tak i ostatní odborné veřejnosti rezervovat si publikace s 
následným osobním vyzvednutím a uhrazením v hotovosti v prodejně skript nebo možnost si je nechat 
zaslat prostřednictvím České pošty s platbou na fakturu. 
Prostřednictvím e-shopu bylo přijato celkem 635 objednávek, z toho 258 s vyzvednutím zboží 
v prodejně, 377 k zaslání na adresu objednatele. 
 
 
Neprodejné publikace zdarma v univerzitním e-shopu 
 

VYD UPa iniciovalo rozšíření možností univerzitního e-shopu o novou funkci – možnost zveřejňovat  
a zdarma šířit prostřednictvím této aplikace neprodejné publikace v elektronické formě (zatím jen ve 
formátu pdf). Jedná se o vybrané publikace, jejichž autoři souhlasili s tímto způsobem zveřejnění. 
Úpravu e-shopu zrealizovalo univerzitní Oddělení podpory informačních systémů.  
 
 
Svět knihy Praha 2010 
 

Ve dnech 13. - 16. května 2010 se v Průmyslovém paláci uskutečnil veletrh Svět knihy Praha 2010, 
kterého se naše univerzita účastnila jako vystavovatel 
prostřednictvím společného stánku 12 vydavatelství českých 
vysokých škol. VYD UPa všechny vystavené publikace 
současně i nabízela k prodeji. Přímo na veletrhu se prodalo 
59 publikací v celkové částce 8.898,- Kč, další byly prodány 
na základě kontaktů z veletrhu po jeho skončení. 
VYD UPa na veletrhu prezentovalo univerzitu nejen jako 
vydavatele odborné literatury, ale i jako instituci poskytující 
vědomosti prostřednictvím studia na některém z nabízených 
studijních oborů. Zájemcům byly poskytovány propagační 
brožurky OPVV obsahující informace pro případné 
uchazeče o studium na UPa. 
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II. Přehled vydaných publikací 
 
 
Statistické údaje publikací s ISBN vydaných prostřednictvím VYD UPa 
  
 
Vývoj počtu vydaných publikací s ISBN 

fakulta 

počet vydaných titulů 
2008 2009 2010 

k prodeji 
1) 

k jinému účelu 
2) 

k prodeji 
1) 

k jinému účelu 
2) 

k prodeji 
1) 

k jinému účelu 
2) 

DFJP 8 7 3 9 3 12 
FES 25 15 20 26 24 17 
FEI  3 2    
FF 1 11 3 5 4         7 *3),4)

FChT 8 20 5 12 6 14 
FR 1  1 1       2 *4)

FZS  1 1    
Rek  3  3   4 

celkem 
43 60 35 56 37      56 *3)

103 91 93 *3) 

 
Pozn.:   

1)  Publikace, které jsou určené k šíření za úplatu (skripta, odborné knihy). 
2)  Publikace, které nejsou určené k šíření za úplatu (grantové výstupy, sborníky, ročenky). 
3) FF mj. vydala i 2 svazkové soubory, kde každý soubor obsahoval 9 jednotlivých svazků, které měly přidělené vlastní 

ISBN - číslo uvedené v tabulce obsahuje pouze tyto dva soubory, jednotlivé svazky nejsou započítány. 
4) FF a FR společně vydala jednu publikaci (v tabulce uvedena jen u FR). 

 
 
Přehled vydaných publikací s ISBN podle součástí univerzity  
(rok 2010) 

 Přehled vydaných publikací 
 podle způsobu použití (rok 2010) 

 
 
Forma vydaných publikací 
 

rok tištěné tištěné s přílohou CD (DVD) CD online 

2008 91 2 10 - 

2009 73 2 16 - 

2010     75 *3) 2 6 10 
 

Pozn. : 3) viz výše 
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III. Personální zázemí a ekonomika 
 
Personální zázemí 
 

Všechny výše popsané činnosti zabezpečuje 1 zaměstnanec na HPP a 1 zaměstnanec na zkrácený 
HPP (0,75 pracovního úvazku s tím, že v průběhu roku vykonává pracovní činnost i v TS). Při zahájení 
akademického roku v prodejně skript vypomáhal 1 pracovník na DPP (104 hod.). 
 
 
Ekonomika vydavatelství a prodejny skript 
 

VYD UPa disponovalo v roce 2010 finančními prostředky v rámci rozpočtu TS a příjmy z paušálního 
poplatku, které VYD UPa účtovalo žadatelům za přidělení ISBN a rozeslání povinných výtisků 
vydaných publikací. Paušální poplatek byl účtován ve výši 280,- Kč/titul u neperiodických publikacích, 
800,- Kč u periodických publikací a 560,- Kč u vícesvazkových souborů (celkem za rok 2010 se 
jednalo o 27.239,- Kč).  
 
Financování prodejny skript je nastaveno tak, aby byly všechny náklady související s provozem 
prodejny hrazeny z jiných než rektorátních nebo fakultních rozpočtů. Příjmovou složkou prodejny byl 
v roce 2010 nájem hrazený nájemcem za užívání místnosti č. 01015, dále pak poměrná část 
z nákladů souvisejících s vydáváním publikací UPa, které byly určeny k prodeji a marže z prodeje 
publikací externích dodavatelů. 
 
Pozn.: Z prodeje publikací, které byly vydány Univerzitou Pardubice před rokem 2009, nemá prodejna 
skript žádné vlastní příjmy. Tyto publikace jsou prodávány za ceny z doby jejich naskladnění, 
neobsahují tedy alikvotní část nákladů souvisejících s provozem prodejny. 
 
 
Přehled příjmů a výdajů prodejny skript 
 
Příjmy (bez DPH)                                          Kč 

Tržba  1 543 358 
za hotové    1 347 128    

za fakturované zboží        196 230  
 

Vlastní příjmy z prodeje zboží 
 

vlastní výrobky         89 334 
nakoupené zboží         27 859 

komisní zboží         28 578 
Vlastní příjmy z pronájmu prostor         87 672 

Celkem       233 443 
 
Výdaje 

Vlastní provozní výdaje prodejny celkem       197 396 
 
Pozn.: V přehledu není uveden příjem a výdej za poštovné vztahující se k zásilkám zboží (vychází kladně, na 
konci roku byl tento příjem přeúčtován alikvotní části za zásilky zaslané přes univerzitní podatelnu na zakázku 
společných univerzitních služeb). 
 
 
Statistické údaje  
(období 1.1. - 31.12.2010)                    ks 

Počet prodaných publikací vlastní zboží         10 520 
komisní zboží              966 

nakoupené zboží           1 336 

Počet publikací vyskladněných fakultami UPa (sborníky, grantové výstupy, zboží)  6 575 
Počet přijatých objednávek prostřednictvím e-shopu               635 

k vyzvednutí na prodejně              258 
k zaslání prostřednictvím ČP              377 
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Vývoj vlastních příjmů univerzitní prodejny 

 
 
Vývoj vlastních příjmů a výdajů prodejny skript 

 
 
Závěr 
 
Vydavatelství Univerzity Pardubice bylo v roce 2010, stejně jako u ostatních českých veřejných 
vysokých škol, provozováno především za účelem usnadnit studentům přístup k vědomostním 
informacím určité kvality (a současně zajistit, aby autoři těchto informací byli odměněni autorským 
honorářem v přiměřené výši) a dále usnadnit akademickým pracovníkům vydávat publikace, které jsou 
svým charakterem pro „komerční“ vydavatele neatraktivní. 
 
Použité zkratky: 
AP UPa      Akademický pracovník Univerzity Pardubice 
DFJP      Dopravní fakulta Jana Pernera 
EkO       Ekonomický odbor 
ER       Ediční referent 
FEI       Fakulta elektrotechniky a informatiky 
FES       Fakulta ekonomicko-správní 
FF       Fakulta filozofická 
FChT       Fakulta chemicko-technologická 
FR       Fakulta restaurování 
FZS       Fakulta zdravotnických studií 
OPVV      Oddělení propagace a vnějších vztahů  
TS       Tiskařské středisko 
UK       Univerzitní knihovna 
UPa        Univerzita Pardubice 
VěRe VYD UPa  Vědecká redakce Vydavatelství Univerzity Pardubice 
VYD UPa     Vydavatelství Univerzity Pardubice 


