
Verze schválená AS PF UK dne 25. května 2017 

EDIČNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY 

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a 

§ 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto 

Edičním řádu Právnické fakulty Univerzity Karlovy, jako na jejím vnitřním předpisu: 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tento Ediční řád Právnické fakulty Univerzity Karlovy1 stanoví zásady ediční činnosti 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“). 

Čl. 2 

Ediční činnost 

(1)  Ediční činnost řídí děkan, popřípadě jím pověřený proděkan, který je zpravidla 

současně předsedou Ediční komise jmenované děkanem. 

(2) Ediční činnost podporuje především vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, 

uměleckou a další tvůrčí činnost a vzdělávací činnost. Jejím prostřednictvím se kromě jiného 

zabezpečují studijní a jiné materiály a publikují výsledky tvůrčí činnosti. 

(3) Ediční činnost vedle osvědčených tradičních nakladatelských postupů využívá i nové 

principy a metody publikování, jež přináší rozvoj informačních technologií a jež zahrnují 

např. elektronické a multimediální publikace. Ty jsou publikovány s maximální podporou 

otevřeného přístupu ve smyslu Berlínské deklarace o otevřeném přístupu2 a Pařížské 

deklarace OER o otevřených vzdělávacích zdrojích z roku 20123. 

Čl. 3 

Ediční plán a plán samostatné ediční činnosti 

(1) Ediční komise fakulty na základě návrhů z kateder, ústavů a center projednává 

a univerzitnímu nakladatelství Karolinum předkládá ediční plán učebních textů, vědeckých 

a dalších publikací.  

(2) Ediční komise fakulty připravuje a projednává plán samostatné ediční činnosti 

fakulty, který předkládá děkanovi ke schválení.  

Čl. 4 

Recenzní řízení 

(1) Základní podmínkou ediční činnosti je soustavná péče o kvalitu publikovaných 

výstupů, jež je zabezpečována recenzním řízením, které je nestranné a vhodné pro daný typ 

publikačního výstupu. 

(2) Recenzní řízení zahrnuje zpracování nejméně 2 odborných posudků; jde-li 

o publikační výstup v cizím jazyce, zpracovává alespoň 1 odborný posudek zahraniční 

recenzent. To se nevztahuje na elektronická díla malého rozsahu, interaktivní elektronické 

 
1 Čl. 3 odst. 3 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 
2 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Science and Humanities, podepsaná 22. října 2003; 

Univerzita Karlova se k této deklaraci přihlásila v říjnu 2013. 
3 Paris Declaration, UNESCO, Paříž, 20. - 22. června 2012. 
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výstupy, otevřená a kooperativní díla, postupy využívající technologií webu 2.0 a hromadné 

otevřené online kurzy (MOOC). 

Čl. 5 

Ediční středisko 

(1) Děkan, popřípadě jím pověřený proděkan, řídí činnost Edičního střediska, které je 

účelovým zařízením pro zabezpečení vydavatelské a nakladatelské činnosti a vykonává tuto 

činnost v souladu se zákonem o vysokých školách4. 

(2) Ediční středisko zadává po ukončeném recenzním řízení a redakčním zpracování 

rukopisy do výroby. Pečuje o řádné provedení korektur a o technickou a výtvarnou stránku 

publikací.  

(3) Ediční středisko zajišťuje a připravuje autorské smlouvy k jednotlivým dílům 

a předkládá je k podpisu děkanovi.  

Čl. 6 

Časopisy 

(1) Fakulta vydává tyto 3 časopisy: Časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica 

a Právněhistorické studie vydává pro fakultu nakladatelství Karolinum a časopis 

Jurisprudence nakladatelství Wolters Kluwer. Za obsah časopisů odpovídají předsedové nebo 

šéfredaktor s redakční radou jmenovaní děkanem.  

(2) Redakce časopisů se při své činnosti řídí etickými principy, jež se vyžadují i po 

autorech, editorech a recenzentech. 

Čl. 7 

Elektronické publikační výstupy 

(1) Elektronické publikační výstupy se opatřují jednoznačnou identifikací.5 

(2) Elektronické publikační výstupy jsou zpravidla šířeny podle zásad obsažených 

v Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu a v Pařížské deklaraci o otevřených vzdělávacích 

zdrojích z roku 2012, nestanoví-li podmínky daného poskytovatele podpory jinak. 

Čl. 8 

Užití znaků 

(1) Na publikacích vydávaných podle tohoto řádu se užívá znak fakulty. 

(2) Znak Univerzity Karlovy lze užít v souladu se Zásadami používání a ochrany znaku 

univerzity, které jsou vnitřním předpisem univerzity.  

Čl. 9 

Přechodné ustanovení 

Složení ediční komise jmenované děkanem dne 10. dubna 2014 není tímto řádem 

dotčeno. 

 
4 § 24 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách. 
5 Mezinárodní standardy e-ISBN, e-ISSN a DOI. 
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Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Ediční řád Právnické fakulty schválený senátem fakulty dne 20. září 2000, 

ve znění změny schválené senátem fakulty dne 10. října 2008. 

(2) Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 25. května 2017. 

(3) Tento ediční řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity 

Karlovy.6 

(4) Tento ediční řád nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.  

 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 předseda akademického senátu PF UK děkan PF UK 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

předseda akademického senátu UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne 2. června 2017. 


