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Vážení návštěvníci,

Svaz českých knihkupců a nakladatelů je dnes 
silnou a moderní profesní organizací. Zastupu-
jeme zájmy vydavatelů a prodejců knih. Společ-
ně usilujeme o prosperující a pestrý knižní trh 
a  s  tím spojenou bohatou slovesnou kulturu. 
Tím jsou naše zájmy blízké i dalším tvůrčím pro-
fesím – spisovatelům, překladatelům, výtvarní-
kům… Především díky Vám čtenářům český trh 
přežil krizové období, doprovázené navíc razant-
ním zvýšením DPH, která následně naším přiči-
něním klesla alespoň na současných 10 %, což 
je však stále vysoko nad evropským i světovým 
průměrem. Letos se nám také podařilo dosáh-
nout toho, že kniha bude uznatelným zaměstna-
neckým benefitem. Ti z Vás, kteří benefity čer-
pají, je tak budou moci už na podzim využít 
i k nákupu knih.

Veletrh Svět knihy Praha pořádá stejnojmenná 
společnost založená naším Svazem. Jde o nej-
větší knižní událost u  nás, jakýsi vývěsní štít 
českého knižního trhu. Ze stavu výstaviště ne-
jsme nadšení, věřím však, že i tak letos pocítíte 
významný posun směrem k  lepšímu a moder-
nějšímu veletrhu, o který se zasloužil náš nový 
ředitel. Věřím také společně se všemi vystavo-
vateli, že vám letošní veletrh přinese mnoho 
inspirace, ponaučení, zábavy i pohody.

jménem Svazu českých knihkupců 
 a nakladatelů 

Martin Vopěnka, předseda

Dear visitors!

The Association of Czech Booksellers and Pub-
lishers is today a strong, modern professional 
organization that represents the interests of 
publishers and booksellers. Together, we are 
striving to achieve a prosperous, varied book 
market and the rich literary culture that goes 
with it. In this regard, our interests are close to 
those of other creative professions, such as writ-
er, translator and artist. Thanks above all to you 
the readers, the Czech book market has weath-
ered a period of crisis accompanied by a sharp 
increase in VAT, which by our subsequent efforts 
was reduced to today’s 10 % – still far higher 
than the European and world average. This year, 
we also succeeded in ensuring that books will 
become a deductible employee benefit. From au-
tumn, those of you who draw on these benefits 
will be able to apply them to the purchase of 
books. 

The Book World Prague fair is organized by a 
company of the same name that was estab-
lished by our Association. It is the largest event 
for books in the Czech Republic – a kind of sign-
board for the Czech book market. Although we 
are less than delighted by the state of the exhibi-
tion grounds, we are confident that this year, too, 
we will take a significant step towards a better, 
more modern fair, and that our new director will 
have been instrumental in achieving this. Togeth-
er with all our exhibitors, I trust that this year’s 
fair will provide you with much inspiration, in-
struction, entertainment and pleasure. 

on behalf of the Association  
of Czech Booksellers and Publishers

Martin Vopěnka, Chairman


