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Anotace: 

Tento předpis celoškolskou působností upravuje  organizaci Nakladatelství Oeconomica VŠE 

v Praze a jeho Rady, užívání loga nakladatelství,a vymazuje kompetence na úseku obsahového a 

metodického řízení publikační činnosti. 
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Příloha č. 5 - Vymezení kompetencí na úseku obsahového a metodického řízení 

publikační činnosti 

 

Rada Nakladatelství Oeconomica 

Je jmenována rektorem VŠE. Jejím úkolem je schvalování ročního plánu publikačních aktivit a 

kontrola jeho plnění a metodické řízení redakčních rad a edičních komisí fakult. Vypracovává 

zásady dlouhodobé koncepce nakladatelské činnosti školy, kterou vytváří na základě výhledových 

požadavků edičních komisí fakult a příslušných redakčních rad. Jejími stálými členy jsou kvestor, 

prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, prorektor pro vědu a výzkum a ředitel nakladatelství 

s tím, že v jejím čele je prorektor pro vědu a výzkum. Rada nakladatelství má kompetence 

a odpovědnost stanovit na základě návrhu příslušné redakční rady výši autorského honoráře, výši 

nákladu a prodejní cenu publikací.  

Poradním orgánem Rady nakladatelství pro odborné knihy je vědecká redakce, kterou  tvoří 

grémium proděkanů pro vědu a výzkum. 

 

Redakční rady časopisů 

Obsahově a koncepčně řídí publikační činnost, připravují ediční plán pro příslušný rok, vytipovávají 

vhodné tituly a autory, navrhují cílovou skupinu čtenářů, předpokládanou výši nákladu i možné 

dodatečné finanční zdroje pro podporu jednotlivých titulů.  

● Redakce Acta Oeconomica Pragensia 

Výkonná rada 

Předsedkyně: prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. 

Ediční rada 

● Redakce časopisu Politická ekonomie 

Výkonná rada 

Předseda: prof. Ing. Martin Mandel, CSc.  

Ediční rada 

Předseda: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. 
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● Redakce časopisu Prague Economic Papers 

Výkonná rada 

Předseda: prof. Ing. Josef Arlt, CSc.  

Ediční rada 

Předseda: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.  

 

Ediční komise fakulty: 

• sestavuje roční ediční plán fakulty zahrnující učební texty s honorářem a skripta a předkládá 

jej děkanovi,  

• schvaluje vydání skript,  

• navrhuje tituly do nakladatelského plánu VŠE.  
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Číslo 
změny 

Strany, na 
kterých se 
mění předpis 
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1  Změna přílohy číslo 5 07.10.2009 

    

    

    

    

    
 


