
Zápis z celouniverzitní ediční komise konané 2. dubna 2019 

 

Přítomni: zástupci edičních komisí fakult, prorektor-editor Jan Royt, ředitel Nakladatelství 

Karolinum Petr Valo, pracovníci nakladatelství  

 

Program: 

1. úvod  

2. zpráva o hospodaření a počty publikací NK za rok 2018 (ppt, viz příloha) 

3. zpráva o činnosti NK v roce 2018 (ppt) 

4. zpráva o plánovaných počinech a návrh edičního plánu na rok 2019(ppt) 

5. diskuze 

 

1) Jednání celouniverzitní ediční komise zahájil a řídil J. Royt. V úvodu seznámil přítomné 

s programem. Zápis z roku 2018 bez připomínek. Vyjádřil podporu vedení UK činnosti NK, 

zejména vyzdvihl důležitost anglického programu. 

 

2) Zprávu o hospodaření a činnosti Nakladatelství Karolinum v roce 2018 předložil ředitel NK 

formou powerpointové prezentace (viz přílohu). Hospodaření bylo vyrovnané, s mírným 

přebytkem 0,435 mil. Kč po zdanění, respektive 3,025 mil. Kč po zdanění včetně 

vnitroorganizačního zisku. Plnění edičního plánu na rok 2018: plán: 64 sk, 150 vp, 55 pp, 

skutečně vydaných: celkem 252 tištěných a 156 elektronických, z tištěných 33 sk, 142 vp, 45 

pp a 32 me; z e-knih 144 vp, 12 sk. Účetní odluka od účetnictví tzv. velkého rektorátu si 

vyžádala personální posily, ve výsledcích hospodaření se jednorázově projevila část tzv. 

interních příjmů. Knihkupectví pokračuje v rekordních tržbách, včetně e-shopu. 

 

3) Zpráva o publikování NK v roce 2018 byla předložena formou powerpointové prezentace 

(viz přílohu). Pokračuje nárůst propagačních akcí, celkem 63 akcí různých formátů.  

 

4) Zpráva o plánovaných počinech na rok 2019 byla předložena formou powerpointové 

prezentace (viz přílohu). Ediční plán na rok 2019 byl sestaven na základě dodaných materiálů 

z fakult: tvoří jej 60 sk, 143 vp, 51 pp. Ediční plán schválen bez připomínek, jako otevřený. 

 

5) Diskuze:  

Dotaz požadavek grantů na otevřená licence, jaká je politika NK? (Re: většina periodik užívá 

licencí Creative Commons a je v režimu OA). 

Dotaz M. Kratochvílová: prodej autorských práv v Lipsku? (Re: V ČR z řady důvodů nepatří 

do jádrových služeb nakladatelů, ad hoc případy agentáže zejm. prostřednictvím anglického 

programu; např. čínská práva u J. Sokol: Thinking about Ordinary Things) 

Info dr. Římanová: příprava celouniverzitní infrastruktury  

Dotaz UK fond pro autory na APC? (Re: prof. Royt: není, negativní zkušenosti na AVČR, 

podpora mladých autorů prostřednictvím grantů) 

 

J. Royt informoval o mimořádných akcích pro rok 2019 a poděkoval NK.  

 

 

 

Zapsal: Martin Janeček  

V Praze 2. dubna 2019 


