Nové zásady vyplácení honorářů pro autory a autorky Soudobých dějin

1) Nebudou se vyplácet honoráře za články (a edice dokumentů) autorům, kteří jsou
zaměstnanci Ústavu pro soudobé dějiny a tyto články mají honorovány jiným způsobem,
například v rámci grantu jako jeho publikační výsledky.
2) Budou se nadále vyplácet honoráře za články (a edice dokumentů) autorům, kteří nejsou
zaměstnanci ÚSD. Stejně tak se budou platit honoráře za články (resp. edice dokumentů)
autorům zaměstnaným v ÚSD v těch případech, kdy tyto texty jim nebudou honorovány
jiným způsobem (viz bod 1)
3) Všem autorům bez rozdílu budou honorovány recenze, anotace, konferenční zprávy apod.
4) Pokud jde o texty publikované v rubrice Diskuse, je pokaždé na uvážení, o jaký typ textu se
jedná - například zda jde o samostatný diskusní článek, recenzní článek (viz nepravidelný blok
textů "Tři hlasy k jedné knize"), o text vyžádaný, či nevyžádaný. Nebudou se honorovat
polemiky, které autoři vzájemně vedou ze své vůle.
5) Za články v hlavní rubrice “Studie a eseje” se bude vyplácet sazba 200 Kč za normostranu
(bez obrázků) s horním limitem odvozeným od doporučeného maximálního počtu 40 stran.
Stejná sazba se bude vyplácet za recenzní články.
6) V odůvodněných případech (např. špatná jazyková kvalita finální verze rukopisu, chybějící
bibliografické nebo archivní údaje v poznámkovém aparátu) je možné honorářovou sazbu za
články snížit.
7) Nižší sazba než za články v hlavní rubrice se vyplácí za články v materiálové rubrice a za
texty typu konferenční zprávy (orientačně 150 Kč za normostranu) a za edice dokumentů
(zde záleží na konkrétním případu).
8) Za recenze se platí (stejně jako u článků) sazba 200 Kč za normostranu, přičemž konkrétní
výše honoráře se opět odvozuje od doporučeného rozsahu recenzí čtyři až deset
normostran.
9) Za anotace se vyplácí paušálně 500 Kč za jednu anotaci.
10) Za recenzní posudky se vyplácí paušálně 1000 Kč za posudek. V určitých konkrétně
odůvodněných případech je možné odměnu zvýšit.

