ŽÁDOST O VYDÁNÍ DÍLA V NAKLADATELSTVÍ MUNIPRESS
ŽADATEL
Fakulta, součást MU:
Kontaktní osoba:
Telefon, e-mail:

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE
Přesný název díla:
Anglický/český překlad názvu:

i

Podnázev díla:
Anglický/český překlad podnázvu:

i

Jazyk (jazyky) díla:
Anotace (max. 800 znaků):

Obor: Vyberte

Typ publikace: Vyberte

Česky:

Klíč ov á s lov a:
Anglicky :

Klíč ov á s lov a anglic ky:

II. AUTOŘI A EDITOŘI
Tituly před jm.

Jméno

Příjmení

Tituly za jm.

Role

Typ autora

Autor

Interní

Autor

Interní

Autor

Interní

Autor

Interní

Další autoři (prosíme o uvedení týchž údajů):

Masarykova univerzita, Nakladatelství Munipress
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Česká republika, Sídlo: Rybkova 987/19, 602 00 Brno
T: +420 549 49 5263, 4116 – redakce knihy, T: +420 549 49 6140, 5238 – redakce časopisy
T: +420 549 49 8761, 6484 – prodej a distribuce, T: +420 549 49 5285, 6556 – právní služby
E: munipress@press.muni.cz, www.press.muni.cz

UČO

i

III. SPECIFIKACE DÍLA
Rok vydání:

Pořadí vydání:

Forma vydání:

tištěná

i Počet stran

tištěná s CD/DVD

CD/DVD

elektronická

rukopisných:
tiskových:

Formát:

i Vyberte či zadejte vlastní

Další údaje pro tiráž:)RUPiWHOHNWURQLFNê

Vyberte či zadejte vlastní

Náklad:

výtisků



grafická úprava:



překlad:



jazyková revize:



jméno a sídlo tiskárny:

Vazba:

IV. KOEDICE S JINÝMI NAKLADATELI
Dílo nebude vydáno ve spolupráci.
Dílo bude vydáno ve spolupráci MU s:
Na dílo již byla uzavřena koediční smlouva?

ANO

Přiložit soubor koedice

Přiložte prosím koediční smlouvu, pokud již byla uzavřena:

V. STANDARDNÍ (BEZÚPLATNÉ) NAKLADATELSKÉ SLUŽBY ZAHRNUJÍ:
Základní redakce díla

Metodická a licenční podpora

Registrace nového periodika na MK

Zařazení do databáze Crossref

Plnění zákonných povinností

Archivace v tištěné i elektronické podobě

Žádám o přidělení:

ISBN

ISMN

ISSN

Zavazuji se, že dodám do Nakladatelství MU do 14 dnů po vydání:

Prezentace a marketing

DOI

i

 10 ks povinných výtisků publikací/23 ks časopisů
 elektronickou podobu díla vč. obálky a tisková data
U neprodejných publikací prosíme o dodání dalších 5 ks výtisků pro knihovny bez práva povinného výtisku. Jedná se zejména o velké
krajské knihovny, které se snaží budovat úplný fond. Děkujeme. Nakladatelství MU

VI. ŽÁDÁM O NADSTANDARDNÍ NAKLADATELSKÉ SLUŽBY (ZA ÚHRADU) i
Administrace recenzního řízení

Jazyková redakce

Grafika a sazba

Návrh obálky

Zajištění tisku

Distribuční služby

Korektura sazby

i

Tvorba e-knihy

Jiné

Následující body (VII. a VIII.) jsou vyplňovány na základě souhlasu vedoucího Vašeho pracoviště (HS). Nebudete-li si vědět rady
s následujícími body, obraťte se, prosím, na nás. Kontakty. i

VII. LICENCE A ŠÍŘENÍ DÍLA
Vyplněním této sekce Žadatel prohlašuje, že níže uvedené informace jsou v souladu s podmínkami projektu, pokud se jedná o dílo,
jehož vznik byl projektem financován. V případě uvedení nepravdivých skutečností nese odpovědnost Žadatel. Žadatel rovněž
prohlašuje, že zatím nebyla publikovaná ani část díla, ani k dílu nebyla udělena výhradní licence. V opačném případě je Žadatel
povinen tuto skutečnost uvést.
Omezení šíření díla, povinnost šíření díla
a.

Dílo je financováno zdroji bez omezení šíření?

ANO

b.

Kontrahovaný výzkum (omezení nakládání s právy, smlouva o dílo)?

ANO

Pokud ANO, prosím upřesněte:

c.

Je dílo vydáváno s podporou projektu?

ANO

Pokud ANO, prosím upřesněte projekt a omezující podmínky:

d.

Další doplňující informace týkající se omezení nakládání s dílem:

Povaha díla:
a.

Zaměstnanecké dílo?

i

ANO

b.

Školní dílo?

i

ANO

c.

Nezaměstnanecké dílo?

i

ANO

d.

Kombinace předchozích variant?

i

ANO

Jedná se o souborné dílo?

i

ANO

Volné dílo (po uplynutí zákonné doby)?

i

ANO

Potvrďte, pokud máte zájem o součinnost nakladatelství při uzavírání licenční smlouvy.
Následující body musí reflektovat případná pravidla daná projektem, z něhož bylo dílo financováno. Výsledný rozsah licence se odvíjí
také od domluvy s Nakladatelstvím MU.
Doplňte podmínky smlouvy:
Počet autorských výtisků
Licence

i

výhradní

nevýhradní

Územně

i

neomezená

omezená – upřesněte

Množstevně

i

neomezená

omezená – upřesněte

Časově

i

neomezená

omezená do – upřesněte

(ks výtisků)

Předání díla zasláním na e-mail – upřesněte
Dílo bude/bylo předáno ke dni – upřesněte
Bylo již dílo zveřejněno formou zpřístupnění veřejnosti v interním repozitáři MU, popř. v automaticky navazujících databázích?
ANO

NE

Na dílo již byla udělená licence?

i

ANO

Přiložte prosím licenční smlouvu o šíření díla, pokud na něj již byla nějaká uzavřena:
Součásti Díla:

Přiložit soubor licence

i

Upřesněte, prosím podmínky šíření díla dle licenčních smluv pro jednotlivé části:
i.

fotografie:

ii.

ilustrace:

iii.

překlad:

iv.

další:

VIII. DISTRIBUCE A ŠÍŘENÍ DÍLA
A) TIŠTĚNÁ VERZE DÍLA BUDE:
Prodejná
Neprodejná

B) ELEKTRONICKÁ VERZE DÍLA BUDE:
Prodejná
Neprodejná (Open Access) – upřesněte licenci pro šíření díla v souladu s podmínkami projektu*:

Vyberte
Dílo bude šířeno pod jiným typem licence. Specifikujte:
* V případě, že podmínkou projektu, z nějž bylo dílo financováno, je volné šíření tohoto díla, je (v souladu s Berlínskou deklarací
otevřeného přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách) doporučováno zvolit licenci CC BY.
V ostatních případech doporučuje nakladatelství volit licenci CC BY-NC-ND.
Pro podrobnější informace nahlédněte do dokumentu Licence CC a praktické důsledky.

IX. ŠÍŘENÍ DÍLA PROSTŘEDNICTVÍM DISTRIBUČNÍCH PORTÁLŮ
Mám zájem (např. EBSCO, ProQuest, C.E.E.O.L., Munispace a další.)

JINÁ SDĚLENÍ:


Ano, dílo je zařazeno do edičního plánu fakulty.
Jsou v rukopisu zapracovány připomínky recenzentů?

Datum

Jméno žadatele/žadatelky

Nakladatelství děkuje za Vaši Žádost a čas věnovaný jejímu vyplnění.
Nakladatelství MU obdrželo dne:

