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A. VYDAVATELSKÁ PRAVIDLA 

 

 

I. Základní údaje 

 

ADRESA VYDAVATELE: Comenius Print, s.r.o., U Dubu 48, 147 00 Praha 4  

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA: Evidováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK 

ČR E 16415 

 

VZNIK ČASOPISU: původně měsíčník Daně - odborný časopis pro daňové právo a praxi, 

ISSN-1210-8103; formát A4, obvyklý počet stran: 24; první číslo vyšlo: 1992.  

 

POSLÁNÍ ČASOPISU: Časopis je platformou pro odbornou činnost spočívající v teoretickém 

bádání s konkrétními výstupy pouţitelnými v praxi. Cílem je zajistit publikaci původních 

vědeckých statí a přehledových statí, s následnou reflexí výsledků výzkumu odborníky z 

praxe, s dosaţením oboustranné zpětné vazby mezi výzkumem a praxí.  

 

VYCHÁZÍ: 4 čísla ročně; formát A4, počet stránek můţe variovat, obvyklý počet stran v r. 

2009: 40.  

 

JAZYK ČASOPISU: čeština / slovenština  

 

JAZYK ABSTRAKTU: čeština + angličtina  

 

ŠÉFREDAKTOR: Terezie Knotková  

 

REDAKČNÍ RADA: Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. (předseda), JUDr. Radim Boháč, Ph.D., 

Ing. Václav Boněk, Mgr. Peter Chrenko, Prof. Marie-France Christophe Tchakaloff, Prof. 

JUDr. Marie Karfíková, CSc., Doc. JUDr. Hana Marková, CSc., JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., 

Ing. Jiří Nekovář, JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., 

Viktor Šmejkal, JUDr. Michal Švorc. Tajemník redakční rady: Viktor Šmejkal. Statut a 

podmínky výkonu činnosti redakční rady byly schváleny dne 4. 6. 2010. 

 

ROZŠIŘUJE: ADLEX spol. s r. o., Xaveriova 1888/45, Praha 5 

 

TISK: Tiskárna Brouček, www.tiskarna-broucek.cz 

 

POČET VÝTISKŮ PERIODIKA: podle aktuální objednávky, min 150 kusů 

 

 

 

http://www.tiskarna-broucek.cz/


II. Podmínky publikování v časopise 

 

1. Kaţdý zaslaný vědecký příspěvek k otištění v periodiku musí obsahovat splňovat parametry 

stanovené v Pokynech k formální prezentaci příspěvku, jinak bude vyřazen pro formální 

nedostatky. 

2. Zasláním příspěvku poskytuje autor nakladatelství právo dílo uţít v duchu autorského 

zákona. Autor souhlasí s tím, ţe okamţikem zveřejnění díla v periodických publikacích 

tištěných nebo elektronických vzniká mezi ním a nakladatelstvím licenční nakladatelská 

smlouva s nevýhradní licencí, která nevyţaduje písemnou formu.  

3. Recenzované vědecké příspěvky nejsou honorovány. Odměna za nabytí licence můţe být 

poskytnuta podle zásad honorářové politiky vydavatelství jednorázově za první zveřejnění 

nerecenzovaného příspěvku autorovi, který je odborníkem z praxe a jeho příspěvek je 

rozhodnutím redakční rady přijatým k návrhu šéfredaktora zařazen jako "aktuální příspěvek". 

Odměna za nabytí licence zahrnuje téţ odměnu za uvedení v archivních souborech. 

4. Kaţdý zaslaný vědecký příspěvek bude recenzován. V případě negativního hodnocení bude 

příspěvek odmítnut, o čemţ budou autoři informováni. Popřípadě bude článek vrácen 

k dopracování dle připomínek recenzenta. O zařazení do periodika u kladně recenzovaného 

příspěvku rozhoduje redakční rada periodika.  

5. Za obsah a jazykovou úpravu plně odpovídají autoři příspěvků. 

6. Autor nebo autorský tým obdrţí jeden autorský výtisk periodika.   

 

 

III. Věcný obsah periodika 

 

Věcný obsah periodika musí naplňovat kriteria stanovená a schválená Radou pro výzkum a 

vývoj na jejím 230. zasedání konaném dne 8. 2. 2008 k zařazení do seznamu Recenzovaných 

neimpaktovaných periodik, tzn.: 

1. Všechny vědecké příspěvky zaslané do redakce periodika, včetně vyţádaných redakční 

radou, musí naplňovat podmínky k publikování uvedené výše v článku II části A těchto 

Vydavatelských pravidel. 

2. Všechny zaslané příspěvky do redakce periodika, včetně vyţádaných redakční radou a 

včetně příspěvků zařazených jakoţto "aktuální" (viz čl. II odst. 3), musí projít recenzním 

procesem uvedeným v Recenzním řádu (viz. část B). 

3. Kaţdé vydání periodika musí z pohledu svého obsahu splňovat následující podmínky: 

minimálně více neţ polovinu (51%) stránkového obsahu periodika musí tvořit původní 

vědecké stati vycházející z vlastního výzkumu nebo původní přehledové vědecké stati 

(příspěvky). Vlastní výzkum je prováděn jakoukoliv formou, například výzkumné záměry; 

grantové projekty národní nebo mezinárodní, jakýkoliv jiný původní výzkum. Zbývající část 

stránkového obsahu můţe být věnována a) jiným příspěvkům zařazeným redakcí jako 

příspěvky "aktuálně", b) přehledům a výňatkům z judikatury, c) komerčním sdělením, d) 

dalším materiálům. 

4. Podíl vydaných příspěvků (statí) je v průměru menší neţ hodnota 0,65 ze všech statí 

zaslaných redakci k publikování.  

5. Odpovědnost za naplnění uvedených kriterií a vydavatelských pravidel má redakční rada. V 

dalším kontrolním stupni má konečnou a výlučnou odpovědnost šéfredaktor. V případě 

objektivní nemoţnosti naplnění uvedených kriterií šéfredaktor sestaví číslo z jiných neţli 

vědeckých příspěvků. O důvodech sepíše zápis, odevzdá jej vydavateli a tajemníkovi redakční 

rady. Zápis je interním dokumentem. Bude na vyţádání kdykoliv předloţen členům redakční 

rady nebo Radě pro výzkum, vývoj a inovace.  

 



Pro periodikum Daně a finance je vydán následující recenzní řád. 

 

B. RECENZNÍ ŘÁD 

 

Recenzním řízením se rozumí posuzovací řízení, jímţ příspěvek, vědecká práce (vědecké 

dílo) prochází před vydáním, přičemţ do konečné zveřejněné verze jsou připomínky 

recenzentů (posuzovatelů) zapracovány. Recenzenti nesmějí být výhradě pracovníky redakce 

nebo zaměstnanci vydavatele ani pracovníky stejného pracoviště, přičemţ ţádný z recenzentů 

nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor článku. Recenzovaným příspěvkem 

(prací) je takový příspěvek, ke kterému byly vypracovány po přijetí do redakce nejméně dva 

odborné a nezávislé posudky, na jejichţ základě autor svůj příspěvek před jeho vydáním 

upravil. 

 

1. Kaţdý zaslaný vědecký příspěvek je recenzován dvěma nezávislými posuzovateli 

(recenzenty) postupem uvedeným dále. Jeden recenzent je určen ze skupiny stálých 

recenzentů. Druhý recenzent je určen ad hoc, pro posouzení konkrétního příspěvku, 

z odborníků znalých problematiky příspěvku.  

2. Stálou skupinu recenzentů tvoří externí členové redakční rady. Externími členy jsou ti 

členové redakční rady, kteří nejsou v zaměstnaneckém ani obdobném vztahu k vydavateli 

(dále "zaměstnanci vydavatele"). Recenzent ad hoc je určen z odborníků z vysokých škol, 

výzkumných pracovišť nebo z praxe. Podmínkou je vědecká hodnost nebo všeobecně 

uznávaná odbornost podloţená konkrétními výsledky a nejméně desetiletou prokázanou praxí 

v daném oboru. U kaţdého příspěvku můţe být jeden z recenzentů ze zahraničí.  

3. Oba recenzenty určí předseda redakční rady nebo jej zastupující osoba (dále "předseda 

redakční rady"), a to tak, aby byly naplněny podmínky řádného recenzního řízení. Osobou 

zastupující předsedu můţe být kterýkoliv člen redakční rady. Ţádný z recenzentů nesmí být 

členem redakce nebo zaměstnancem vydavatele. Pokud by kterýkoliv člen redakční rady 

následně vyslovil pochybnost o kvalitě a nezávislosti vypracovaného recenzního posudku, 

bude k jeho návrhu určen třetí recenzent.  

4. O recenzní posudek budou všichni recenzenti poţádáni elektronickou formou – 

elektronickou zprávou předsedy redakční rady. Ve zprávě budou vţdy uvedeny základní 

zásady a pokyny ke zpracování recenzního posudku včetně upozornění, ţe se jedná o 

nehonorovanou činnost. Vţdy bude konkretizován termín, do kdy má být posudek 

vypracován. Recenzentovi není sděleno jméno ani jiná identifikace autora příspěvku.  

6. Recenzní posudek je odborným, objektivním a nezávislým hodnocením kvality příspěvku. 

Musí obsahovat jednoznačné slovní vyjádření recenzenta, ţe předmětný příspěvek je 

hodnocen kladně nebo kladně s připomínkami nebo záporně.  Musí obsahovat výslovné 

doporučení nebo nedoporučení k publikování v periodiku.  

7. Definitivní rozhodnutí o publikování u kladně recenzovaných vědeckých příspěvků má 

redakční rada v souladu s předchozími pravidly a zásadami předkládaných vydavatelských 

pravidel (viz. ad. A). Záporně recenzované vědecké příspěvky nebudou publikovány. O 

výsledku recenze a rozhodnutí redakční rady budou autoři informováni. 

 

 

C. ZÁVĚREČNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tento dokument byl vytvořen s cílem zaručit konstantní vysokou odbornou úroveň 

časopisu Daně a finance. Do původního návrhu jeho textu byly zapracovány připomínky 

členů redakční rady, vydavatele a šéfredaktora.  



2. Na webových stránkách časopisu se uvede následující základní informace - o poslání 

časopisu, o sloţení redakční rady, o historii vydávání časopisu a pokyny pro autory příspěvků. 

3. Tato vydavatelská pravidla a recenzní řád vstupují v platnost dne 1. 1. 2011. Předchozí 

vydavatelská pravidla a recenzní řád se tímto zrušují.  

 

 

V Praze dne 20. prosince 2010 

 

 

 

 

 

Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., v.r.     Vladimíra Šmejkalová, v.r.  

 

předseda redakční rady       jednatelka 

časopisu Daně a finance     COMENIUS Print, s.r.o. 

        vydavatel časopisu Daně a finance  


