
Zápis z jednání Ediční rady EF JU č. 1/2017 

ze dne 30. října 2017 

Přítomni: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., doc. PhDr. Miloslav Lapka, doc. Ing. 
Petr Řehoř, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc., PhDr. Jan Vávra, Ph.D.  

Nepřítomni: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.   

 
 

1. Přehled činnosti leden – říjen 2017 
 
 

Členové ediční rady byli seznámeni s vydanými publikacemi v roce 2017. 
 

Vydané publikace: 
 
doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc., Ing. Zita Drábková, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Sedláček, 
CSc.: Q-DMFCA and CFEBT Methods as Possibilities of Incorrectness Identification and 
Fraud in Accounting of a firm 
Ing. Jarmila Rybová: Daňový systém 

Ing. Kristýna Nývltová, doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc., Ing. Jarmila Rybová: Zemědělské 
podniky z pohledu účetnictví, financování a dalších disciplín ve vazbě na GAJU 149/2014/S: 
ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní 
Ing. Radek Toušek, Ph.D.: Logistika. Vybrané kapitoly. 
Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D., doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.: Manažerské techniky  
doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.: Metody: AHP, CFEBT, DMFCA jako možná identifikace 
chyb a podvodů v účetnictví 
Ing. Marie Vejsvadová Dryjová, Ph.D., Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D., Ing. Jaroslav Svoboda, 
Ph.D.: Principles of Accounting 

prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.: Supply Chain Management 
Ing. Martin Telecký: Faktory ovlivňující finanční zdraví podniků veřejné dopravy z  pohledu 
účetnictví, financování a dalších disciplín 

 
Upravené publikace po připomínkách oponentů: 

Ing. Jarmila Rybová, doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.: Základy účetnictví s  daňovou 
problematikou pro zemědělské a podobné obory 
 

Nově zaslané publikace: 
Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.: Historický proud světového ekonomického myšlení  
Ing. Radek Toušek, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.: Řízení dodavatelského řetězce 

Ing. Marie Vejsvadová Dryjová, Ph.D.: Účetnictví neziskových organizací (cvičebnice) 
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. a kol.: Management 
 

Publikace – PhDr. Danuše Nichtbugerová: Psychologie pro ekonomické obory: 
Ediční rada se dohodla, že termín na úpravu publikace bude prodloužen do 7. 11. 2017. 
 

2. Připomínky k nově zaslaným publikacím:  
Členové ediční rady byli seznámeni s připomínkami PhDr. Vávry a doc. Jílka. Doc. Řehoř 
požádal ostatní členy ediční rady o elektronické zaslání připomínek.  

 
3. Oponenti: 

Ediční rada odsouhlasila, aby oponenti učebnic a cvičebnic byli z různých pracovišť a aby  
pracovní zaměření oponentů odpovídalo obsahu. Doporučeno autorům navrhovat tři 
oponenty ke schválení.  



 
4. Změny provedené v textech na základě posudků a připomínky ediční rady, oponentské 
posudky: 

Ediční rada navrhla, aby autoři přesně popsali změny provedené na základě posudků, 
označili změny v textu a vyjádřili se k provedeným změnám. 
Autorům budou zaslány všechny připomínky ediční rady a oponentské posudky, aby autoři 
mohli upravit předložené texty, které budou opětovně zaslány ediční radě k vyjádření. 
 
5. Opatření děkana k ediční činnosti na EF JU a ceník – sazby honorářů externistů EF JU: 

- členům ediční rady bude zasláno připravované opatření k ediční činnosti k vyjádření 
- navrženy autorské honoráře: 
  - učebnice v AJ – 8 000 Kč 

  - učebnice v ČJ – 6 000 Kč 
  - cvičebnice v AJ – 6 000 Kč 

  - cvičebnice v ČJ – 4 000 Kč 
- ediční rada navrhuje upravit ceník (sazby honorářů externistů EF JU) následovně:  
   - posudek na učebnici napsanou v ČJ – 1 500 Kč 

   - posudek na učebnici napsanou v AJ  - 2 000 Kč 
   - posudek na cvičebnici v ČJ – 1 000 Kč 
   - posudek na cvičebnici v AJ – 1 500 Kč 

  - v ceníku nebudou uvedeny odměny autorům monografie 
 
6. Návrh úpravy licenční smlouvy: 

Ediční rada navrhla, aby  licenční smlouva obsahovala procentní určení podílu jednotlivých 
autorů na dílu, podle kterého by byla vyplácena odměna jednotlivým autorům.  
   

7. Publikace Základy práva – autorka JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D.: 
JUDr. Hrubý zaslal žádost na dotisk publikace Základy práva. Na ediční radě předložil návrh, 
že daná publikace bude tištěna studentům na základě objednávky v prodejně skript v Menze 

JU. Členové rady s tím souhlasí. 
 

8. Diskuse: 
- zda monografie budou vydávány edičním střediskem EF JU – Ediční rada odsouhlasila, že  
  nebudou vydávány na EF JU 

- definování termínu učebnice (minimálně 100 stran), cvičebnice 
- diskutováno, zda je nutné zasílat oponentům přepracované učebnice, pokud změny  
  v učebnici nebyly více než třetinové – stačí oponent z EF, kterého určí Ediční rada a zda se                      

  zeptat původních oponentů, zda jim mají být učebnice znovu předloženy  
 
 

 
   
 

 
 
 

 
 
 

Zapsala: Ing. Tereza Šťástková 
Schválil: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 


