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EDIČNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY 

 

Akademický senát Právnické fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. g) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a podle čl. 5 odst. 2 Statutu Právnické fakulty 

usnesl na Edičním řádu Právnické fakulty jako na jejím vnitřním předpisu. 

 

 

Čl. 1 

 

 Tento řád stanoví zásady ediční činnosti Právnické fakulty. Tuto činnost řídí děkan, 

popřípadě jím pověřený proděkan, který je zpravidla současně předsedou Ediční komise 

jmenované děkanem Právnické fakulty. 

 

Čl. 2 

 

 Ediční komise Právnické fakulty na základě návrhů z kateder projednává a 

univerzitnímu nakladatelství Karolinum předkládá ediční plán učebních textů, vědeckých a 

dalších publikací. Kromě toho připravuje a projednává plán samostatné ediční činnosti 

fakulty, který předkládá děkanovi ke schválení. Při tom určuje recenzenty, stanoví výši 

nákladu a ceny jednotlivých publikací, případně děkanovi navrhuje výši odměny autorům. 

 

Čl. 3 

 

 (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 s ustanovením § 24 odst. 1 písm. h) zák. č. 111/1998 Sb. 

 (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. 

 

Čl. 4 

 

 Časopis AUC-Iuridica vydává pro Právnickou fakultu nakladatelství Karolinum. Za 

obsah časopisu odpovídá redakční rada jmenovaná děkanem Právnické fakulty. V jejím čele 

je předseda Ediční komise Právnické fakulty. 

 

Čl. 5 

 

 Na publikacích vydávaných podle tohoto řádu se užívá znak Právnické fakulty. znak 

Univerzity Karlovy lze užít v souladu se Zásadami používání a ochrany znaku univerzity, 

které jsou vnitřním předpisem univerzity. 
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Čl. 6 

 

 (1) Tento ediční řád byl schválen akademickým senátem Právnické fakulty dne 20. 9. 

2000 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy.
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 (2) Tento ediční řád nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2000. 

 

----- 

Změny edičního řádu: 

 

1. změna edičního řádu byla schválena akademickým senátem fakulty dne 20. 6. 2008, 

akademickým senátem univerzity dne 10. 10. 2008 a nabyla účinnosti dne 1. 11. 2008. 

                                                           
1
 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento ediční řád dne 20. 

října 2000. 


