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Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolujeme si Vám představit Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, které v roce 2016 vstupu-
je do jednapadesátého roku své existence. Vydavatelství bylo založeno na podzim roku 1965 jako 
Ediční středisko Vysoké školy zemědělské v Brně a v počátcích své existence zajišťovalo zejmé-
na předtiskovou přípravu a výrobu skript a dalších učebních materiálů pro vlastní potřebu školy. 
V roce 2014 pak proběhla transformace Edičního střediska na Vydavatelství Mendelovy univerzity 
v Brně. Tato transformace zajistila přerod Edičního střediska na moderní vydavatelské pracoviště, 
které je schopné vyhovět všem požadavkům, jež jsou na vydavatelství v 21. století kladeny.

Mezi hlavní činnosti Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně patří poskytování komplexní 
podpory v procesech souvisejících s vydáváním publikací a dále také vyřizování všech náležitostí 
spojených s vydáváním periodik (ohlašovací povinnost na Ministerstvu kultury, přidělení ISSN) 
a monografi í (správa čísel ISBN, odesílání povinných výtisků). Zabýváme se předtiskovou přípra-
vou a tiskem vědeckých časopisů Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae 
Brunensis, Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis a Beskydy. 
Můžeme Vám nabídnout tisk monografi í, skript, sborníků i dalších publikací, provozních ma-
teriálů, reprezentativních a příležitostných tisků, tisk posterů, informačních letáků, pozvánek či 
vizitek. Prodej vydávaných skript je zajištěn ve vlastní prodejně, skripta prodáváme také externím 
žadatelům (platba na fakturu). V neposlední řadě Vám můžeme zhotovit grafi cké návrhy Vašich 
publikací nebo jakýchkoliv jiných tiskovin, sazbu knih a sazbu v dnešní době stále populárněj-
ších a vyhledávanějších e-knih. Rádi pro Vás zajistíme i další rozličné služby související s tiskem, 
které nejsou výše uvedeny. 

V současnosti tak nabízí Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně celou řadu služeb, které se 
Vám v následujícím katalogu budeme snažit představit. Pevně věříme, že budete s našimi služba-
mi spokojeni a budete se do Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně rádi vracet.

 Kolektiv zaměstnanců Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně
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Už nejsme jen
„Ediční“...
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Jsme tu pro Vás, přesvědčte se!
Chystáte se publikovat? 
Obraťte se na Vydavatelství MENDELU. 
Rádi Vám pomůžeme. 

Publikační činnost se řadí mezi hlavní výstupy každé vysoké školy. Vydavatelství Mendelovy 
univerzity v Brně Vám nabízí při Vaší publikační činnosti maximální podporu, součinnost a po-
radenství. Jsme připraveni Vámi vytvořený rukopis zpracovat tak, že do rukou dostanete fi nální 
tiskové pdf, jehož tisk pak můžete zadat jak do Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, tak do 
externí tiskárny. 

Naší vizí je stav, kdy se Vy, jak autorka/autor publikace soustředíte pouze na vlastní obsah, ni-
koli na formu. Plně si uvědomujeme náročnost autorské tvorby a chceme Vám pomoci v oblasti, 
která je zase naší doménou (sazba, typografi cké a grafi cké zpracování, formální správnost vyžado-
vaná pro přidělení ISBN, zajištění odeslání povinných výtisků atd.). 

Jak by měla v ideálním případě vypadat spolupráce mezi Vámi a Vydavatelstvím? 

• Před započetím vlastní tvorby kontaktujte vedoucího Vydavatelství Mendelovy univerzity 
v Brně (Mgr. Milan Hošek, e-mail: milan.hosek@mendelu.cz, tel.: 545 132 810) a dohodněte 
si možnost spolupráce na připravované publikaci. Mezi hlavní informace, které potřebuje-
me znát, patří: co chcete vydat, termín vydání publikace, její forma. V případě, že budete 
chtít publikaci tisknout ve Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, bude Vám zpra-
cována i kalkulace tisku, pro kterou potřebujeme znát náklad, typ vazby, formát a druh 
materiálu, na který má být publikace vytištěna. Pokud si nejste těmito náležitostmi jistí, 
společně vybereme nejvhodnější materiál i další knihařské zpracování.

• Společně můžeme vyplnit i všechny potřebné formuláře (Žádost o přidělení ISBN, Žádost 
o službu Vydavatelství, ...).

• V dohodnutém termínu pak dodáte pouze rukopis publikace (např. ve formátu MS Word). 
Bude Vám přidělen odpovědný redaktor, který provede sazbu knihy v grafi ckém progra-
mu do Vámi předem odsouhlasené šablony. Připravíme Vám také návrh obálky a zajistíme 
splnění všech náležitostí nutných pro přidělení ISBN.

• Jakmile je publikace dosázena, dostanete ji ve zvoleném formátu (pdf, tištěný výtisk) ke ko-
rektuře. Vaše korektura je zapracována redaktorem a poté je Vám předložena ke schválení 
fi nální verze publikace.

• Po odsouhlasení provedeme předtiskovou přípravu a připravíme Vám tiskové pdf. 

• Tato služba je pro zaměstnance MENDELU prováděna zdarma.

Jak už bylo uvedeno, vlastní tisk může proběhnout buď ve Vydavatelství Mendelovy univerzity 
v Brně, popř. v externí tiskárně, kam pouze zašlete tiskové pdf. Jsme přesvědčeni, že s našimi 
službami budete spokojeni a ušetříte spoustu času a často i starostí, jelikož text je někdy nepo-
sedný více, než se na první pohled může zdát. A v neposlední řadě bude Vaše publikace také 
adekvátně vypadat. Ruku na srdce – sazba ve Wordu není to pravé ořechové.
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Tiskneme dobře, tiskneme rádi!
Možnosti tisku ve Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně

Nabízíme Vám barevný i černobílý digitální tisk na moderních strojích Canon. Barevná tiskárna 
Canon Image Press C6010 poskytuje vynikající kvalitu obrazu srovnatelnou s ofsetovým tiskem. 

Tiskneme na různé formáty a gramáže papíru – od vizitek až po formát SRA3. Přehled materi-
álu a jeho cen i ceny tisku naleznete v níže uvedených tabulkách. Rádi Vám poradíme s výběrem 
nejvhodnějšího způsobu zpracování Vaší zakázky.

Ceny tisku*

Formát Cena Kč/ks

A4 černobílý (tiskárna 2) 0,23 Kč

A3 černobílý (tiskárna 2) 0,46 Kč

A4 černobílý (tiskárna 1) 1,40 Kč

A4 barevný (10% pokrytí) 1,70 Kč

A4 barevný (100% pokrytí) 7,00 Kč

A3 černobílý (tiskárna 1) 2,80 Kč

A3 barevný (10% pokrytí) 3,40 Kč

A3 barevný (100% pokrytí) 10,00 Kč

Ceny nejpoužívanějšího materiálu*

Materiál Cena Kč/ks Příklad použití

A4 bílý 80 g/m2 0,15 Kč blok skript

A4 bílý 90 g/m2 0,19 Kč blok sborníků

A4 bílý 120 g/m2 0,44 Kč blok monografi í

A4 bílý 160 g/m2 1,01 Kč obálky sborníků, skript

A4 bílý 200 g/m2 0,91 Kč obálky sborníků

A4 bílý 250 g/m2 1,76 Kč obálky monografi í

A4 bílý 300 g/m2 5,33 Kč vizitky

A4 Style 100 g/m2 0,65 Kč pozvánky

Materiál Cena Kč/ks Materiál Cena Kč/ks

A3 bílý 80 g/m2 0,25 Kč SRA3 120 g/m2 1,45 Kč

A3 bílý 120 g/m2 0,95 Kč SRA3 160 g/m2 1,70 Kč

A3 bílý 160 g/m2 2,01 Kč SRA3 200 g/m2 2,01 Kč

A3 bílý 200 g/m2 1,60 Kč SRA3 250 g/m2 3,24 Kč

A3 bílý 250 g/m2 1,17 Kč SRA3 280 g/m2 3,62 Kč

A3 bílý 280 g/m2 3,39 Kč SRA3 300 g/m2 3,71 Kč

A4 bílý 300 g/m2 3,71 Kč A3 Style 200 g/m2 2,40 Kč

* Poznámka: Uvedené ceny jsou platné k 1. 4. 2016. Ceny se mohou měnit. Vždy aktuální a kompletní ceník 
se všemi druhy materiálu najdete na webové adrese http://uvis.mendelu.cz/vydavatelstvi-sluzby. Všechny 
ceny jsou uvedeny bez DPH, která se v případě vnitropodnikové fakturace neuplatňuje.
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Lepíme, vážeme, 
řežeme, ohýbáme, laminujeme
Dokončovací knihařské práce

Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně nabízí i služby z oblasti dokončovacích knihařských 
prací. Nabízíme několik druhů knižních vazeb, ořez Vašich tiskovin na profesionálním stroji 
EuroCutter 780, falcování (ohýbání), rylování (ohýbání s vytlačením drážky) a laminaci volných 
listů. Přehled služeb a cen najdete v níže uvedené tabulce.

Ceny dokončovacích knihařských prací*

Druh služby Cena Kč/ks

Vazba V1 0,66 Kč

Vazba V2 3,60 Kč

Kroužková vazba 6–14 mm 0,70 Kč

Kroužková vazba 15–38 mm 1,50 Kč

Kroužková vazba 39–50 mm 10,00 Kč

Karton na kroužky A4/přední fólie na kroužky A4 1,50 Kč/1,10 Kč

Karton na kroužky A3/přední fólie na kroužky A3 3,00 Kč/3,60 Kč

Termovazba kovová 1–9 mm 26,60 Kč

Termovazba papírová 1,5–18 mm 14,00 Kč

Fastback A4 9,60 Kč

Fastback A5 12,20 Kč

Plastový hřbet A4 6 mm 3,65 Kč

Plastový hřbet A4 12 mm 4,55 Kč

Ceny laminování*

Druh laminace Cena Kč/ks

Lamino A3 80 mic. 3,25 Kč

Lamino A4 80 mic. 6,20 Kč

Lamino A4 archivační 7,67 Kč

Lamino A4 popisovatelné 15,32 Kč

Lamino A4 samolepicí 17,10 Kč

Lamino A4 175 mic. 13,66 Kč

Lamino A4 250 mic. 20,76 Kč

Lamino A 5 125 mic. 4,22 Kč

Lamino A6 125 mic. 2,38 Kč

Lamino „vizitka“ 0,79 Kč

Lamino „kreditka“ 0,60 Kč

* Poznámka: Uvedené ceny jsou platné k 1. 4. 2016. Ceny se mohou měnit. Vždy aktuální ceník najdete na 
webové adrese http://uvis.mendelu.cz/vydavatelstvi-sluzby. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, která se 
v případě vnitropodnikové fakturace neuplatňuje.
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Velkoformátový tisk

Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně pro Vás vytiskne jakýkoliv poster do šíře 105 cm 
a délky až 300 cm. Tiskneme barevně i černobíle na profesionálním stroji hp designjet Z3200, ve 
výstavní kvalitě. Postery nabízíme ve variantách mat a lesk.

Postery vytištěné ve Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně Vás uspokojí cenou i kvalitou.

Přehled materiálu a jeho cen i ceny tisku naleznete v níže uvedené tabulce. Rádi Vám poradí-
me s výběrem nejvhodnějšího způsobu zpracování Vaší zakázky.

Ceny velkoformátového tisku*

Druh materiálu Cena Kč/běžný decimetr čtvereční

papír matný 131g/m2 šířka 1067 mm 4,10 Kč

fotopapír lesk 235 g/m2 šířka 1067 mm 7,10 Kč

Barevnost Cena Kč/běžný decimetr čtvereční

černý – 10% pokrytí 1,00 Kč

barevný – pokrytí do 25 % 1,20 Kč

barevný – pokrytí do 50 % 2,30 Kč

barevný – pokrytí do 75 % 3,40 Kč

barevný – pokrytí do 100 % 5,00 Kč

* Poznámka: Uvedené ceny jsou platné k 1. 4. 2016. Ceny se mohou měnit. Vždy aktuální ceník najdete na 
webové adrese http://uvis.mendelu.cz/vydavatelstvi-sluzby. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, která se 
v případě vnitropodnikové fakturace neuplatňuje.
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Zpracování grafi ckých návrhů

Zajistíme pro Vás grafi cké návrhy obálek publikací, časopisů, plakátů, letáků. V rámci zadání po-
třebujeme fi nální texty a Váš vlastní obrazový materiál, pokud z tohoto materiálu máme vyjít. 
Poté je Vám zasláno několik grafi ckých návrhů k výběru, resp. ke korektuře. Tato služba je pro 
zaměstnance MENDELU prováděna zdarma.

Sazba knih a elektronických knih

Jak už bylo uvedeno v úvodu, Vaše připravované publikace Vám rádi vysázíme (přesný postup je 
uveden na straně 3). Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně nabízí i zpracování publikací do 
stále populárnějších elektronických verzí. Tyto služby jsou pro zaměstnance MENDELU prová-
děny zdarma.

Nemožné (skoro) na počkání, 
zázraky jakbysmet
Časový horizont zpracování zakázek

Z důvodu dodržení technologických postupů, kapacit našich strojů a kapacity pracovníků, není 
možné zakázky zpracovávat na počkání. Níže uvádíme orientační přehled časového zpracování 
zakázek. Vždy je nutné se na konkrétním termínu domluvit s našimi pracovníky, kteří se Vám 
budou snažit vyjít maximálně vstříc. 

Zakázka Orientační termín

Autoreferát – tisk a vazba Do druhého dne

Vazba V1 Do druhého dne

Vazba V2 Minimální doba zpracování jsou dva dny

Poster Do druhého dne

Kroužková vazba Dle možností do 15 minut

Termovazba Bez ořezu do 30 minut, s ořezem do 2 hodin

Laminace Dle možností do 15 minut

Falcování, rylování Do druhého dne

Černobílý/barevný tisk volných listů Do druhého dne

Veškeré výše uvedené služby Vám můžeme nabídnout i pro 
Vaše soukromé (mimopracovní) zakázky. Na požádání Vám rádi 
připravíme ceník a dohodneme všechny potřebné náležitosti.
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Prodejna skript

Skripta nejen tiskneme, ale i prodáváme. Aktuální stav a ceník titulů najdete na webové adrese 
http://is.mendelu.cz/vv/sklad_skript.pl. Aktualizace probíhá každý pracovní den v 0.00 h.

Otevírací doba
úterý–pátek

8.00–12.00 h 12.30–15.00 h
Vždy poslední pracovní den v měsíci je otevřeno do 12.00 h.

Zasílání publikací
Objednávky přijímáme e-mailem na adrese prodejna.skript@mendelu.cz 

nebo telefonicky na čísle +420 545 132 802 – Klára Páleníková.

V objednávce vždy uvádějte následující údaje:
Fakturační adresa, dodací adresa (liší-li se od fakturační), IČO (máte-li).

Poštovné a balné
Zásilky jsou doručovány doporučeně prostřednictvím České pošty. 

Platba – bezhotovostně po obdržení zásilky s fakturou.

Otevírací doba tisk a vazby
(tzv. okénko – služby a platba zakázek v hotovosti)

úterý, středa, pátek
8.00–12.00 h 12.30–15.00 h



Nedali byste mi číslo? Dali! 
Přidělení ISBN

Publikacím, které Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně vydává, je nutné přidělit ISBN. 
Přidělení ISBN probíhá přes elektronický formulář „Žádost o přidělení ISBN“, který najdete na 
adrese http://ipm.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/formulare_a_tiskopisy/oblast_uvis. Proklik na žá-
dost v IPM je také na hlavní stránce webu Vydavatelství http://uvis.mendelu.cz/vydavatelstvi.

Pro administraci Žádosti o přidělení ISBN se musíte nejdříve přihlásit do systému svým hes-
lem z UIS. Po přihlášení je nutné vyplnit následující údaje:

Součástí Žádosti o přidělení ISBN je také fi nální podoba publikace, pro kterou žádáte ISBN, 
a to včetně obálky, ve formátu pdf. Přes webové rozhraní elektronické žádosti lze odeslat přílohu 
do maximální velikosti 4 MB. Větší soubory zasílejte prosím přes externí webová uložiště, např. 
přes službu Filesender, Úschovna atd. Zásilku pak adresujte příjemci milan.hosek@mendelu.cz.

Po zadání elektronické Žádosti o přidělení ISBN Vám na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli 
v žádosti, přijde notifi kační e-mail, jehož přílohu tvoří i Vámi vyplněná Žádost o přidělení ISBN 
ve formátu pdf. Tuto žádost si můžete vytisknout a uschovat si ji. V papírové podobě nemusíte 
už Žádost o přidělení ISBN do Vydavatelství zasílat, papírový formulář je zcela nahrazen právě 
elektronickou žádostí.

Vydavatelství kontroluje při přidělení ISBN náležitosti, které musí každá kniha, jíž je přiděleno 
ISBN, splňovat. Jedná se především o:

• Na obálce publikace musí být uveden vydavatel (Mendelova univerzita v Brně), celý název 
publikace a autor publikace (u sborníku to je pak editor sborníku).

• Na titulním listu musí být uveden vydavatel, plný název publikace, autor (popř. editor) 
a rok vydání.

• Na rubu titulního listu musí být uvedeno ISBN; je zde umístěn i logolink projektu, pokud 
je publikace výstupem z konkrétního projektu. Dále zde mohou být uvedena klíčová slova 
publikace, dedidakce, poděkování, celý autorský kolektiv či recenzenti. 

Katalog služeb Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně
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Vyplňte jméno žadatele

Název titulu, pro který 
žádáte ISBN

Vyplňte jména všech autorů

Počet stran 
(obálka se nečísluje)

Klíčová slova publikace

Náklad knihy včetně 
povinných výtisků

Termín doručení povinných 
výtisků do Vydavatelství 

MENDELU

Tímto tlačítkem odešlete 
žádost do Vydavatelství 

MENDELU

Váš e-mail, na který 
Vám přijde vygenerovaná 
žádost v pdf

Podnázev (v případě, že kniha 
podnázev obsahuje)

Předpokládaný termín 
doručení publikace z tiskárny 
k objednateli tisku

Stručná charakteristika 
textu knihy

Název tiskárny včetně 
celé adresy, kde se bude 
publikace vyrábět

Vyberte formu 
výsledné publikace

Přes webové rozhraní žádosti 
zasílejte jedno pdf v max. 
velikosti 4 MB



• Obsah publikace musí být vždy na liché (tedy pravé) straně.

• Na poslední sudé strany publikace musí být uvedena tiráž. V tiráži jsou jako povinné násle-
dující údaje: název publikace, její autor (nebo editor), vydavatel i s adresou, tiskárna, kde 
byla publikace vytištěna (plný název s adresou), rok a pořadí vydání publikace, její celkový 
náklad, počet stran, ISBN.

Více informací naleznete na webu Vydavatelství, kde v sekci „Pokyny pro autory“ (http://uvis.
mendelu.cz/vydavatelstvi-pokyny-autorum) najdete i publikaci „Jak správně publikovat“, kde 
jsou výše uvedená pravidla podrobněji popsána a celá brožura pak slouží jako názorná pomůcka, 
jak by měla po formální stránce publikace vypadat. Najdete tam i výčet nejčastějších chyb, kterých 
se autoři při tvorbě publikace dopouštějí, a kterých je dobré se vyvarovat (v opačném případě ne-
může být ISBN přiděleno, tedy případné nedostatky bude nutné stejně opravit).

Vybrali jste si? 
Pak už stačí jen pár kliků
Žádost o službu Vydavatelství 
a přeúčtování souvisejících nákladů

O veškeré služby, které vydavatelství Mendelovy univerzity nabízí, je nutné zažádat elektronicky 
vyplněním formuláře „Žádost o službu Vydavatelství a přeúčtování souvisejících nákladů“. Tuto 
žádost naleznete na webu http://ipm.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/formulare_a_tiskopisy/oblast_
uvis. Proklik na žádost v IPM je také na hlavní stránce webu Vydavatelství http://uvis.mendelu.
cz/vydavatelstvi.

Pro administrace Žádosti o službu Vydavatelství a přeúčtování souvisejících nákladů se musíte 
nejdříve přihlásit do systému svým heslem z UIS. Po přihlášení je nutné vyplnit následující údaje:
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Vyplňte jméno žadatele

Vyberte organizační složku, 
pod kterou spadá pracoviště, 

které hradí náklady

Označte, že jste se seznámili 
s JVS MENDELU a zakázku 
zadáváte v souladu s JVS

Zadejte specifi kaci požadované 
služby. V případě, že nevíte, 

jakou specifi kaci zadat, obraťte 
se na pracovníky Vydavatelství 

MENDELU, rádi Vám pomohou

Vyplňte zdroj, ze kterého 
bude zakázka hrazena

Vyplňte SPP prvek 
(je-li přidělen) V případě, že se jedná o zakáz-

ku z projektu OP VK, vyberte 
možnost ANO, jinak zůstává 
předvyplněná možnost NE

Tímto tlačítkem odešlete žádost 
do Vydavatelství MENDELU

Váš e-mail, na který 
Vám přijde vygenerovaná 
žádost v pdf

Zadejte název pracoviště 
(nákladového střediska), 
které hradí náklady

Vyberte, o jakou službu 
máte zájem

Je možné zadat doplňující text 
o max. délce 500 znaků

Přes webové rozhraní žádosti 
zasílejte jedno pdf v max. 
velikosti 4 MB



Podklady pro tisk lze do Vydavatelství zaslat přes webové rozhraní Žádosti o službu 
Vydavatelství a přeúčtování souvisejících nákladů. Tady však platí omezení velikosti přílohy – 
maximum jsou 4 MB. Pro objemnější přílohy použijte např. službu Filesender či Úschovna. 
Zásilku pak adresujte příjemci vydavatelstvi@mendelu.cz.

Po zadání elektronické Žádost o službu Vydavatelství a přeúčtování souvisejících nákladů Vám 
na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v žádosti, přijde notifi kační e-mail, jehož přílohu tvoří 
i Vámi vyplněná Žádost o službu Vydavatelství a přeúčtování souvisejících nákladů ve formátu 
pdf. Tuto žádost je třeba vytisknout, opatřit podpisy příkazce operace a správce rozpočtu a razít-
kem ústavu, který hradí náklady zakázky. Žádost pak doručte v papírové podobě do Vydavatelství. 
Tento postup je nutné dodržovat kvůli vnitropodnikovému zúčtování. 



Kdo jsme, 
kdy a kde 
nás najdete
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Mendelova univerzita v Brně
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno
http://uvis.mendelu.cz/vydavatelstvi

Mgr.  Milan Hošek
Vedoucí Vydavatelství
konzultace zakázek, 

cenové kalkulace, přidělování ISBN

Tel.: +420 545 132 810
E-mail: milan.hosek@mendelu.cz

Klára Páleníková
Prodejna skript, 

agenda povinných výtisků

Tel.: +420 545 132 802
E-mail: palenik@ode.mendelu.cz

Zdeněk Černohlávek
Sazba a typografi cké zpracování 

tiskovin, tisk zakázek

Tel.: +420 545 132 803
E-mail: cernohl1@mendelu.cz

MgA. Martina Nožičková
Grafi cké návrhy, grafi cké a typografi cké 

zpracování tiskovin, tisk zakázek

Tel.: +420 545 132 809
E-mail: martina.nozickova@mendelu.cz

Šárka Vaňková
Knihařské zpracování

Tel.: +420 545 132 805
E-mail: sarka.vankova@mendelu.cz

Pavel Jílek, DiS.
Sazba a typografi cké zpracování Folia 

a Beskydy, velkoformátový tisk, tisk zakázek

Tel.: +420 545 132 807
E-mail: jilek@mendelu.cz

Ing. Petra Černohlávková 
Sazba a typografi cké 

zpracování Acta Universitatis

Tel.: +420 545 135 169
E-mail: cernohla@node.mendelu.cz

Bc. Adam Vtípil
Redakce Acta Universitatis

a Folia Universitatis

Tel.: +420 545 135 169
E-mail: adam.vtipil@mendelu.cz

Provozní doba Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně je 8.00–12.00 a 12.30–15.30. 
Provozní doba prodejny skript je uvedena na straně 11.

Důležité upozornění: V měsíci srpnu je vždy zavřena pouze prodejna skript (týká se prode-
je skript pro studenty). Uzavření provozu se ale netýká Vydavatelství jako takového. I v době 
letních prázdnin je Vydavatelství v provozu a pokaždé v něm někoho z pracovníků zastihnete. 
Zpracování zakázek se sice může kvůli čerpání řádných dovolených jednotlivých zaměstnanců 
lehce prodloužit, ale v zásadě jsme schopni nabídnout stejné služby jako v průběhu akademic-
kého roku. Pro zakázky potřebné k zahájení akademického roku přijďte, prosím, již v předstihu 
v době letních prázdnin.
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