
 

Statut ediční řady Paměť UP 
 

Preambule 

 

Cílem ediční řady Paměť UP, schválené Ediční komisí UP  21. září 2007, je doplnit obraz 

rozvoje Univerzity Palackého v Olomouci o nezastupitelné, byť subjektivní svědectví těch, 

kteří z vnitřní potřeby nebo z vnějšího popudu sepsali či sepisují paměti související s jejich 

působením na olomoucké univerzitě. Univerzita Palackého touto edicí poskytuje autorům 

pamětí prostor pro jejich publikaci. Považuje je, při vědomí osobní zaujatosti jejich autorů, za 

cenný pramen k poznání historie UP a oborů na ní pěstovaných. 

 

 

Článek I 

Ediční řada Paměť UP 

 

1. Univerzita Palackého vydává ročně jeden svazek ediční řady. 

2. Ediční řada má své logo a další grafické prvky společné pro celou edici. 

3. Rukopisy pamětí shromažďuje ředitel Archivu UP. 

4. Ediční řada je hrazena z centrálních prostředků UP. 

5. Licenční nakladatelské smlouvy jsou uzavírány v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským. Vydání publikace se řídí 

směrnicí rektora UP č. B3-07/2-SR Ediční činnost Univerzity Palackého v Olomouci.  

6. Autorský honorář navrhuje redakční rada edice Paměť UP. 

 

Článek II 

Redakční rada edice Paměť UP 

 

1. Redakční radu edice Paměť UP (dále jen redakční rada) tvoří rektor UP, předseda Ediční 

komise UP, ředitel archivu UP,  ředitel Vydavatelství UP a dva garanti z fakulty, na které 

autor rukopisu působí či působil. 

2. Jeden z garantů fakulty je předseda Ediční rady fakulty. 

3. Předsedou redakční rady je předseda Ediční komise UP. 

 

 

Článek III 

Příprava a tisk svazku ediční řady Paměť UP 

 

1. Ředitel Archivu UP předkládá předsedovi redakční rady návrh na vydání svazku pro další 

rok, a to do 31. ledna předchozího roku. Zároveň předkládá návrh na fakultní garanty a na 

výkonného redaktora svazku. 

2. Ediční komise UP rozhodne o návrhu ředitele Archivu UP do 31. března a jmenovitě určí 

složení redakce a redakční rady svazku. 

3. Garanti svazku předloží Ediční komisi UP doporučení k vydání svazku. 

4. Ediční komise UP na základě svého rozhodnutí podle předchozí věty a vyjádření garantů 

svazku zařadí jeho vydání do edičního plánu na příští rok. 

5. Vydání a výrobu svazku zajišťuje Vydavatelství UP. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 



 

1. Statut Ediční řady Paměť UP projednalo Kolegium rektora na svém zasedání dne 6. 6. 

2008.  

2. Statut Ediční řady Paměť UP nabývá platnost a účinnost dnem vydání. 

 
 


