
Zásady vydavatelské činnosti realizované v rámci Edice Zlínský kraj 
 
 

1. Edice Zlínský kraj zahrnuje vydávání odborných, uměleckých, informačních 
a propagačních publikací, tiskovin a audiovizuálních dokumentů 
s odpovídajícím obsahem. 

 
2. Cílem ediční činnosti je podílet se na utváření a prohlubování kulturní identity 

a sounáležitosti občanů Zlínského kraje a současně aktivně propagovat kraj 
v České republice i v zahraničí. 

 
3. Vydavatelská činnost se řídí edičním plánem, který sestavují členové redakční 

rady Edice Zlínský kraj na základě návrhů, které mohou podávat fyzické nebo 
právnické osoby na adresu odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu 
Zlínského kraje nebo Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové 
organizace (dále jen „krajská knihovna“).  

 
4. Redakční rada se při svém jednání řídí stanovami a jednacím řádem. Členy 

redakční rady na základě konzultace a doporučení v kulturní komisi Rady 
Zlínského kraje, ve výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského 
kraje a odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje 
jmenuje člen Rady Zlínského kraje, v jehož kompetenci je resort kultury. 

 
5. Ediční činnost realizuje na základě plánu vydavatelské činnosti krajská 

knihovna samostatně nebo ve spolupráci s jiným spoluvydavatelem. Podílí-li 
se na vydání další subjekt, uzavírá s ním krajská knihovna smlouvu 
o spoluvydavatelství. Krajská knihovna může objednat realizaci určitého titulu 
edičního plánu u jiného subjektu. Ediční činnost je financována z příspěvku na 
provoz krajské knihovny. Při realizaci ediční činnosti krajská knihovna 
postupuje v součinnosti s odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu 
Zlínského kraje. Vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu 
Zlínského kraje schvaluje rozdělovník jednotlivých titulů.  

 
6. V mimořádných případech může redakční rada schválit vydání titulu, který 

nebude zařazen jako číslovaný svazek Edice Zlínský kraj. V tiráži takto 
vydaného titulu bude uvedeno „Vydáno s podporou Edice Zlínský kraj“. 

 
 
Zásady vydavatelské činnosti realizované v rámci Edice Zlínský kraj schválila 
redakční rada Edice Zlínský kraj dne 7. 6. 2005. 
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