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Úvod 
Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen VYD UPa) 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. 
 
 
 

  I. Přehled činnosti v roce 2011 
 

Základní činnosti VYD UPa byly prováděny v obdobném rozsahu jako v předešlém roce. VYD UPa 
zajišťovalo správu čísel ISBN v celouniverzitním rozsahu, správu vydaných publikací, zajišťovalo 
provoz prodejny odborné literatury a knižního e-shopu, realizovalo prodej publikací vně univerzity. 
 
 
Univerzitní prodejna odborné literatury 

VYD UPa zabezpečovalo prodej publikací vydaných 
Univerzitou Pardubice prostřednictvím univerzitní 
prodejny odborné literatury. Stejně jako v předešlých 
letech byla nabídka prodejny rozšířena i o publikace 
externích vydavatelství (Albatros Media, 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, Institut Jana Pernera                
a dalších). Prodejna také realizovala doplňkový prodej 
propagačních předmětů UPa. Statistické a ekonomické 
údaje jsou uvedeny níže. 

 
 
Prodej publikací prost řednictvím externích prodejc ů 
VYD UPa má sjednán smluvní vztah s knižním velkoobchodem KOSMAS, s.r.o., který distribuuje 
vybrané publikace po celé ČR. Dále se prodej vybraných titulů realizuje prostřednictvím knihkupectví 
Karolinum a knihkupectví Academia v Praze, knihkupectví Akademického nakladatelství CERM, s.r.o. 
v Brně, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. a knihkupectví Helios v Pardubicích. 
 
 
Univerzitní knižní E-shop 
V roce 2011 VYD UPa pokračovalo ve správě knižního e-shopu, prostřednictvím kterého bylo přijato 
celkem 681 objednávek. Z toho bylo 306 rezervací s následným vyzvednutím zboží a platbou 
v hotovosti v prodejně, 375 objednávek s bezhotovostní platbou a následným zasláním na adresu 
objednatele prostřednictvím České pošty. 
 
 
E-knihy  
VYD UPa od svého založení pozorně sleduje vývoj v oblasti elektronického publikování a vydávání   
e-knih. V roce 2011 se účastnilo několika seminářů, workshopů a prezentací, které pořádaly různé 
komerční i nekomerční subjekty (leden-Praha-Kosmas/ březen-Praha-Wacom/ květen-Praha-veletrh 
Svět knihy 2011/ říjen-Brno-Masarykova univerzita/ listopad-Praha-Ministerstvo průmyslu a obchodu/ 
prosinec-Brno-Masarykova univerzita. UPa od roku 2010 v rámci rozšířené služby knižního e-shopu 
zveřejňuje a zdarma šíří knihy v elektronické formě ve formátu pdf. K 31.12.2011 bylo tímto způsobem 
šířeno 19 titulů, celkový zaznamenaný počet stažení k 31.12.2011 byl 791x. Nejvyšší počet stažení 
byl zaznamenán u titulu Kronika a drobné památky velišské farnosti, autoři: Jana Stráníková, 
Vladislava Říhová - 245x. (pozn.: Tyto statistické údaje nejsou úplné - stejné tituly jsou k dispozici i 
v Digitální knihovně UPa a některé tituly i na jiných místech webu fakult UPa; skutečný celkový počet 
stažení těchto e-knih je tedy vyšší.) 
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Svět knihy Praha 2011 
Ve dnech 12. - 15. května 2011 se v Průmyslovém paláci VYD UPa 
účastnilo veletrhu Svět knihy Praha 2011 prostřednictvím společného 
stánku 11 vydavatelství českých vysokých škol. VYD UPa všechny 
vystavené publikace současně nabízela i k prodeji.  
Na veletrhu se prodalo 56 publikací v celkové částce 10273,- Kč, další 
prodeje se realizovali (na základě kontaktů z veletrhu) po jeho skončení.  
 
 
Zámek plný knih 
Ve dnech 25. a 26 listopadu 2011 se účastnilo VYD UPa prvního 
ročníku prodejní výstavy Zámek plný knih, které pořádalo Východočeské 
muzeum v Pardubicích.  
VYD UPa nabízelo především publikace Fakulty filozofické. Prodalo se 
16 publikací v celkové částce 2372,- Kč. 
 
 
 

 
Zástupce VYD UPa se v listopadu 2011 účastnil jednání pracovní podskupiny pro autorská práva  
v rámci realizace státní politiky Digitální Česko . Pracovní podskupina byla MK ČR ustanovena 
z důvodu projednání problematiky internetového pirátství, zjištění rozsahu stávajících legálních 
nabídek a analýzy stávající právní úpravy v této oblasti s nevládními subjekty. 
 
 
 
 

II. Přehled vydaných publikací 
 
 
Vývoj po čtu publikací s ISBN vydaných prost řednictvím VYD UPa 

fakulta 

počet vydaných titulů 

2008 2009 2010 2011 

k prodeji1) jiné2) k prodeji1) jiné2) k prodeji1) jiné2) k prodeji1) jiné2) 
DFJP 8 7 3 9 3 12 4 12 

FES 25 15 20 26 24 17 12 14 

FEI 
 

3 2 
     

FF 1 11 3 5 4 73),4) 5 14 

FChT 8 20 5 12 6 14 11 16 

FR 1 
 

1 1 
 

24) 
 

3 

FZS 
 

1 1 
   

2 2 

CMV 
       

1 

Rek 
 

3 
 

3 
 

4 
 

7 

celkem 
43 60 35 56 37 563) 34 69 

103 91 933) 103 
 

Pozn.:  1) Publikace vydané za účelem prodeje (např.: distanční opory, skripta, odborné knihy). 
2) Publikace, které nebyly vydané za účelem jejich následného prodeje (např.: grantové výstupy, sborníky). 
3) FF mj. vydala i 2 více 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). 

 
 
V roce 2011 projednávala Vědecká redakce VYD UPa  13 žádostí o vydání publikací v rámci edice 
„odborná kniha“ (ve smyslu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení 
výsledků ukončených programů platná pro léta 2010 a 2011); dvanáct titulů bylo doporučeno k vydání. 
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Přehled vydaných publikací s ISBN podle sou částí univerzity 
(rok 2011)  

  
 
Přehled vydaných publikací 
podle zp ůsobu použití  (rok 2011) 

 
 
Forma vydaných publikací 
 

rok tišt ěné tišt ěné s p řílohou CD (DVD) CD online 

2008 91 2 10 - 

2009 73 2 16 - 

2010     75 3) 2 6 10 

2011 80 5 9 9 
 

Pozn.:  3) viz výše 
 
 
 
 

III. Ekonomika a personální zázemí 
 
 
Personální zázemí 
Činnosti VYD UPa zabezpečoval v roce 2011 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). 
 
 
Ekonomika vydavatelství a prodejny odborné literatu ry  
VYD UPa disponovalo v roce 2011 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 publikací, 
800,- Kč u periodických publikací (celkem za rok 2011 se jednalo o 26.477,- Kč).  
 
Obdobně jako v předešlých letech bylo financování univerzitní prodejny odborné literatury nastaveno 
tak, aby všechny náklady související s provozem prodejny byly hrazeny z jiných než rektorátních nebo 
fakultních rozpočtů. Příjmovou složkou prodejny byl v roce 2011 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, neměla prodejna žádné vlastní příjmy. 
Tyto publikace jsou prodávány za ceny z doby jejich naskladnění (+ DPH v aktuální výši), neobsahují tedy alikvotní část nákladů 
souvisejících s provozem prodejny. 
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Přehled p říjmů a výdaj ů prodejny odborné literatury 
(období 1.1. - 31.12.2011) 
 

Příjmy  (bez DPH)                           Kč     Další statistické údaje                                          
Tržba* celkem 1740238 

- za hotové 1432691 
- za fakturované zboží  307547 

 
 

Objem publikací vysklad. fak. a Rek 569699 
 

Vlastní příjmy  
z prodeje 
zboží 

vlastní výrobky 105057 
nakoupené zboží 22796 

komisní zboží 20194 
Vlastní příjmy z pronájmu prostor 88653 

celkem 236700 
Výdaje 

Vlastní provozní výdaje prodejny 214832 
 

Pozn.: V přehledu nejsou uvedeny příjmy a výdaje za poštovné (rozdíl vychází kladně a na konci roku byl přeúčtován na 
zakázku společných univerzitních služeb). 
*) Jedná se o tržbu z prodaných vlastních výrobků, nakoupeného a komisního zboží. Částka nezahrnuje objem publikací interně 
vyskladněných fak. a Rek (z těchto pohybů nemá prodejna skript žádný vlastní příjem). 
**) Převážná většina nákupů publikací externích vydavatelů se v rámci celé UPa realizuje především prostřednictvím UK (proto 
nejsou tyto hodnoty příliš vysoké). 
 
 
Vývoj vlastních p říjmů                                        Vývoj vlast ních p říjmů a výdaj ů 

 
 
Závěr 
Stejně jako v předešlých letech Vydavatelství Univerzity Pardubice zabezpečovalo především 
vydávání publikací, které nebyly určené k prodeji a usnadňovalo přístup veřejnosti k alespoň některým 
vědomostním zdrojům, které generují akademičtí pracovníci UPa. 
 
Použité zkratky: 
fak.   fakulty 
DFJP      Dopravní fakulta Jana Pernera 
FEI       Fakulta elektrotechniky a informatiky 
FES       Fakulta ekonomicko-správní 
FF       Fakulta filozofická 
FChT       Fakulta chemicko-technologická 
FR       Fakulta restaurování 
FZS       Fakulta zdravotnických studií 
MK ČR   Ministerstvo kultury České republiky 
Rek   Rektorát 
TS       Tiskařské středisko 
UK       Univerzitní knihovna 
UPa        Univerzita Pardubice 
VYD UPa     Vydavatelství Univerzity Pardubice 

ks 

Počet 
prodaných 

publikací 

Počet 
publikací 

odebraných 
fak. a Rek celkem 

vlastní výrobky 11907 6323 18230 
nakoupené zboží 924 16** 940 

komisní zboží 755 71** 826 

Počet přijatých 
objednávek 

prostřednictvím  
e-shopu 

celkem 681 

z toho - k vyzvednutí 
             na prodejně 

306 

- k zaslání 
prostřednictvím 
ČP 

375 


