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Směrnice rektora č. 7/2017
Ediční činnost a přidělování ISBN a ISSN
Cl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato směrnice stanovuje pravidla ediční činnosti na Slezské univerzitě v Opavě (dále jen „SU“)
a přidělování mezinárodního číselného kódu ISBN (International Standard Book Number, dále
jen ,,ISBN“) podle České státní normy ČSN ISO 2108 u neperiodických publikací, resp.
číselného kódu ISSN (International Standard Serial Number, dále jen ,,ISSN“) u periodických
publikací, publikacím vydávaným SU. Znění směrnice je v souladu s ustanoveními zákona
č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích (dále jen „zákon o neperiodických publikacích"),
zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (dále jen „tiskový zákon"), a vyhlášky č. 252/1995 Sb. Ministerstva
kultury, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických
publikacích ve znění vyhlášky č. 156/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou
se prování některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích (dále jen
„vyhláška Ministerstva kultury").
2) Číselným kódem ISBN/ISSN musí být opatřeny všechny publikace vydávané SU, u nichž to
příslušná norma stanovuje.
3) Přidělování ISBN/ISSN zajišťuje pověřený pracovník Archivu Slezské univerzity (dále jen
„archivu"). Pověřený pracovník archivu zároveň vede evidenci přidělených ISBN/ISSN,
vyřizuje žádosti o přidělení ISBN/ISSN, zajišťuje ohlašovací povinnost u příslušné národní
agentuiy v ČR a zpracovává roční výkaz o vydavateli.

Cl. 2
Postup pro přidělení ISBN a ISSN
1) Při vydávání publikace, u které je SU uvedena jako spoluvydavatel, je autor nebo jeden z autorů
(dále jen „žadatel") povinen požádat o přidělení ISBN/ISSN.

2)

Každá forma vydání téže publikace, tj. tištěná i elektronická, musí mít přidělen svůj vlastní
ISBN/ISSN. Pod jedním ISBN/ISSN nelze vydat tutéž publikaci ve verzi tištěné i ve verzi
elektronické, obdobně to platí i pro případ, že publikace bude vydána v různých jazykových
mutacích - každá jazyková varianta musí mít také přidělen svůj ISBN/ISSN. Publikace může
mít více ISBN i při spoluvydavatelství více institucemi.

3)

V okamžiku, kdy je publikace připravena k vydání, předloží žadatel pověřenému pracovníkovi
archivu žádost o přidělení ISBN/ISSN, a to prostřednictvím formuláře v příloze č. 1.

4)

Přílohou žádosti o ISBN je i PDF s finálním náhledem příslušné publikace v podobě, v jaké
bude vydána (vyjma uvedení ISBN); v případě žádosti o udělení ISSN žadatel přikládá podobu
titulního listu a tiráže.

5)

V žádosti o přidělení ISBN žadatel vyplní povinné údaje, zejména o jaký druh publikace se
jedná (např. původní vědecká monografie, původní uěební text, sborník z odborné konference,
překlad zahraniění učebnice, souborné původní umělecké dílo, edice pramenů, katalog výstavy,
propagační brožurka, populámě-vědecká publikace, apod.), autora popřípadě autory, název
publikace, podobu publikace (tištěná podoba nebo elektronická verze), o které vydání publikace
se jedná, měsíc a rok vydání, náklad, informaci, zda je publikace prodejná nebo neprodejná.
Podobně je tomu i u žádosti o přidělení ISSN.

6)

Žádost podléhá vyjádření vedoucího pracoviště žadatele (katedry či ústavu fakulty, nebo jiného
pracoviště). Následně je žádost předána příslušnému oddělení, které na dané součásti koordinuje
ediční činnost (tj. v případě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na Oddělení pro
informace a rozvoj, v případě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na Oddělení vědy a
výzkumu, v případě Fakulty veřejných politik v Opavě na oddělení vědy a výzkumu, v případě
Matematického ústavu na sekretariát ředitele Matematického ústavu, a v případě rektorátu
archivu; dále jen „příslušné oddělení součásti“), které zajistí:
a) v případě publikace vědeckého či odborného charakteru recenzní posudky
(ve spolupráci s žadatelem), neboť publikace musí projít nezávislým recenzním řízením
minimálně dvou externích oponentů a tento fakt musí být uveden v tiráži publikace včetně
jmen recenzentů,
b) u prodejných publikací zpracování kalkulace prodejní eeny,
c) schválení žádosti vedoucím součásti (fakulty či ústavu, nebo jiného pracoviště; případně
jím pověřené osoby), resp. u rektorátních a celouniverzitních pracovišť příslušného
prorektora nebo kvestora,
d) postoupení schválené žádosti pověřenému pracovníkovi archivu.

7)

Zaměstnanec archivu zajistí předložení žádosti k rozhodnutí prorektorovi pověřenému
zastupováním rektora na úseku ediční činnosti.

8)

Číselný kód ISBN/ISSN může být přidělen teprve po zajištění všech podpisů na žádosti.

9)

Informaci o přiděleném ISBN/ISSN sdělí pověřený pracovník archivu žadateli, příslušnému
oddělení součásti a Univerzitní knihovně SU (dále jen „UK SU“). V případě, že přidělené
ISBN/ISSN nebude využito, informuje o tom žadatel pověřeného pracovníka archivu písemně
(e-mailem, dopisem) bezprostředně po rozhodnutí o nevydání publikace.

Cl. 3
Formální náležitostí publikace
1) Žadatel je povinen v publikaci uvést SU jako vydavatele, a to v podobě:
© Název součásti. Slezská univerzita v Opavě, vročení.
2) V každém vydání publikace musí být v tiráži uvedeny následující povinné údaje:
a) podle § 2 zákona o neperiodických publikacích (tj. název díla, jména autorů, jejichž díla
jsou v publikaci obsažena, jsou-li známa a autoři jejich uvedení výslovně nezakázali,
popřípadě pseudonymy autorů, obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt
osoby, která neperiodickou publikaci vydala (vydavatel), rok prvního vydání (je-li znám),
u děl přeložených původní název díla a označení vydání, z něhož byl pořízen překlad,
označení nositele autorských práv, číslo Mezinárodního standardního číslování knih, pokud
bylo uděleno, obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která
neperiodickou publikaci vyrobila, a rok, ve kterém byla tato publikace vydána),
b) podle § 8 tiskového zákona (tj. název periodického tisku, četnost (periodicita) jeho
vydávání, místo vydávání, číslo a den vydání, evidenční číslo periodického tisku přidělené
ministerstvem, název, číslo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou
osobou).
3) Tiráž dále obsahuje:
a) údaj, zda publikace prošla recenzním řízením a jména recenzentů,
b) údaj, zdaje publikace prodejná či neprodejná, resp. doporučenou prodejní cenu,
c) informaci o výši nákladu,
d) v případě financování vydání publikace z dotačních zdrojů informaci o zdroji financování
v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem finančních prostředků,
e) v případě, že text publikace neprošel jazykovou úpravou, informaci ve znění: „Neprošlo
jazykovou úpravou“,
f) případně další údaje.
4) Vzor tiráže v podobě pouze s povinnými údaji podle zákona o neperiodických publikacích je
uveden v příloze č. 2. Za uvedení všech povinných údajů o publikaci a správného ISBN/ISSN
v předepsané podobě v tiráži ručí žadatel.

Cl. 4
Hospodaření s publikacemi
1) Za převzetí celého nákladu publikace je zodpovědné příslušné oddělení součásti. Stanovený
pracovník tohoto oddělení:
a) provede kontrolu převzatého nákladu publikace,
b) odebere z nákladu autorské výtisky a předá je autorům,
c) vyčlení část nákladu pro reprezentační a výměnné účely; u prodejných publikací to může
činit až 10 % z celkového nákladu, u neprodejných až 80 %, vždy však minimálně pět kusů;
při rozdělování nákladu je nutno přihlédnout k nutnosti zajistit dostatečný počet výtisků
pro účely uvedené v odst. 2),

d) zbytek nákladu prodejných publikací předá UK SU a postoupí ekonomickému oddělení
podklady k jejich zaúčtování; zbytek nákladu neprodejných publikací zavede do příruční
evidence a uloží tak, aby byl dostupný pro další využití.
2) Pověřený pracovník UK SU zajistí:
a) do 30 dnů ode dne vydání neperiodické publikace rozeslání povinných výtisků dle
ustanovení § 3 zákona o neperiodických publikacích (viz příloha č. 3),
b) do 7 dnů ode dne vydání u periodických publikací rozeslání povinných výtisků dle
ustanovení § 9 tiskového zákona (viz příloha č. 3),
c) předání výtisku do archivu,
d) splnění nabídkové povinnosti vydavatele vůči knihovnám podle ustanovení § 2 vyhlášky
Ministerstva kultury (viz příloha č. 3); tato povinnost se vztahuje i na publikace označené
jako neprodejné nebo publikace v elektronické podobě, přičemž publikace musí být
knihovnám nabídnuty ve lhůtč 30 dnů od vydání (např. formou e-mailu),
e) zařazení odpovídajícího počtu kusů výtisků do UK SU,
f) zařazení zbytku nákladu prodejných publikací do prodeje za stanovenou prodejní cenu,
g) pravidelné oznamování
www.ceskeknihy.cz.

vydání

publikací

v rámci

propagace

na

serveru

3) V případě Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné je zajištěním povinností uvedených
v odst. 2 pověřen pracovník Oddělení vědy a výzkumu.
4) Seznam institucí, kterým musí být publikace povinně zaslána, a knihoven, vůči nimž má SU
nabídkovou poviímost, je uveden v příloze č. 3.

0.5
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Tato směrnice rektora ruší Směrnici rektora č. 15/2013 ze dne 20. 6. 2013.
2) Tato směrnice rektora nabývá účinnosti dnem vydání.

V Opavě dne

4 10. 2017

Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost o přidělení ISBN (ISSN u seriálových publikací)
Příloha č. 2 - Vzor tiráže
Příloha č. 3 - Seznamy pro zasílání povinných výtisků a nabídkovou povinnost

Příloha č. 1

Žádost o přidělení ISBN (ISSN u seriálových publikací)
žádám o přidělení

□ ISBN

Q ISSN

(zaškrtněte příslušné políčko/políěka)

Pro žádosti o ISBN:
Vydavatel/Místo:
Autor/Autoři:*
Hlavní název:
Podnázev/Název ěásti:
Díl/část/svazek:

Druh vazby: * *

Náklad:

Cena/ks:***

Měsíc a rok vydání:

Druh publikace:''

Vydání:

Pro žádostí o ISSN:
Přesný název:
Vydavatel:
Nakladatel (pokud se liší od vydavatele):
Adresa redakce:
Kontaktní osoba, tel., fax, e-mail:
Periodicita:

Evidenční číslo MK ČR:

Jazyk(y) v textu:

Jazyk(y) v abstraktu:

Obsahové zaměření:
Vychází od (měsíc, rok):
Vychází současně na jiném nosiči - CD-ROM, on-line (URL):
Návaznost na (předchozí název, ISSN, naposledy vyšlo):
* Jméno, příjmení, titul
** U tištěných publikací; jinak uveďte např. elektomická publikace (CD/DVD, on-line)
*** V případě, že je publikace neprodejná, uveďte "neprodejná".
**** Např. pův. věd. monogafie, pův. učební text, sborník z odb. konference, překlad zahr. učebnice, souborné pův.
umělecké dílo, edice pramenů, katalog výstavy, propagační brožura, popul.-věd. publikace apod.

Příloha č. 1
Žádost podává (jméno, příjmení, funkce, zkratka pracoviště/součásti):

E-mail, telefon:
Potvrzuji, že publikace prošla nezávislým recenzním řízením minimálně dvou externích oponentů
a tento fakt je spolu se jmény recenzentů uveden v tiráži publikace:*****
□ ANO □ NE

(zaškrtněte příslušné políčko)

Datum:
Podpis:
Vyjádření příslušného vedoucího katedry/ústavu/jiného pracoviště:

Datum:
Podpis:
Vyjádření příslušného děkana, resp. pověřeného proděkana (ředitele Matematického ústavu,
prorektora/kvestora):

Datum:
Podpis:
Rozhodnutí prorektora pověřeného zastnpováním rektora na úseku ediční činnosti:

Datum:

Podpis:

Vyplňuje pracovník Archivu SU:

Přidělené ISBN
Datum:

Podpis zaměstnance Archivu SU:

Přidělené ISSN
Datum:

Podpis zaměstnance Archivu SU:

Publikace byla do Archivu SU dodána:
Datum:

í|5 :J: Ý

Týká se pouze žádostí o ISBN

+ Tvl^ó

Podpis zaměstnance Archivu SU:
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Příloha č. 2

Vzor tiráže pro neperiodické publikace

Autorské dílo:
Název publikace
Autor
© Název součásti, Slezská univerzita v Opavě, vročení.
Vydavatelství (název vč. adresy)
ISBN
Vydání první (druhé atd.)
Recenzovali
Jazyková redakce / Neprošlo jazykovou úpravou
Grafická úprava
Tiskárna (název vč. adresy)
Rok vydání
Náklad
Publikace je neprodejná / Doporučená prodejní cena
Informace o financování z dotačního zdroje

Přeložené dílo:
Název publikace
Autor
© Název součásti, Slezská univerzita v Opavě, vročení.
Původní název díla
Označení vydání, z něhož byl pořízen překlad
Vydavatelství (název vč. adresy)
ISBN
Vydání první (druhé atd.)
Recenzovali
Jazyková redakce / Neprošlo jazykovou úpravou
Grafická úprava
Tiskárna (název vč. adresy)
Rok vydání
Náklad
Publikace je neprodejná / Doporučená prodejní cena
Informace o financování z dotačního zdroje
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Příloha č. 3

Seznamy pro zasílání povinných výtisků a nabídkovou povinnost

1) Neperiodické publikace
Seznam institucí pro zaslání povinných výtisků (celkem 5 ks):

-

dva povinné výtisky Národní knihovně České republiky
jeden povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně
jeden povinný výtisk Vědecké knihovně v Olomouci
jeden povinný výtisk Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě

Seznam knihoven pro nabídkovou povinnost (celkem 17 ks):
Knihovna Akademie věd České republiky
Parlamentní knihovna (prostřednictvím kanceláře Poslanecké sněmovny)
Státní technická knihovna
Knihovna Národního muzea (prostřednictvím Národního muzea)
Knihovna Památníku národního písemnictví
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Severočeská vědecká knihovna v Ústní nad Labem
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Krajská knihovna v Pardubicích
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, ve Zlíně
Kraj ská knihovna Karlovy V ary
Krajská knihovna Vysočiny
Městská knihovna v Praze
2) Periodické publikace
Seznam institucí pro zaslání povinných výtisků (celkem 19 ks):

-

dva povinné výtisky Národní knihovně České republiky
jeden povinný výtisk Moravské zemské knihovně
jeden povinný výtisk Knihovně Národního muzea
jeden povinný výtisk Ministerstvu kultury České republiky
jeden povinný výtisk Parlamentní knihovně
jeden povinný výtisk Městské knihovně v Praze
j eden povinný výtisk každé kraj ské knihovně:
o Vědecká knihovna v Olomouci
o Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
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o Středočeská vědecká knihovna v Kladně
o Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
o Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
o Severočeská vědecká knihovna v Ústní nad Labem
o Krajská vědecká knihovna v Liberci
o Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
o Krajská knihovna v Pardubicích
o Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, ve Zlíně
o Kraj ská knihovna Karlovy V ary
o Krajská knihovna Vysočiny

Součást univerzity:

rektorát

Označení:

Směrnice rektora

Číslo:

Č. 7/2017

Název normy:

Ediční činnost a přidělování ISBN a ISNN

Schvaluje:

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Derogace:

SR 15/2013

Platnost od:

Dnem zveřejnění na intranetu

Účinnost od:

Dnem zveřejnění na intranetu

Datum vydání:

- 4 -10- 2017

Vydává:

rektor

Zpracoval:

Mgr. Veronika Marková

Spolupracoval:

-

Počet stran:

5

Počet příloh:

3

Způsob zveřejnění

intranet

