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Portál zlevnil od 1. ledna část svých knih
V souvislosti se snížením DPH na knihy z 15 na 10 % zlevnilo nakladatelství Portál
všechny své knihy dražší než 350 Kč. Ty jsou s novou cenou dostupné nejen
v prodejnách a e-shopu Portál, ale i v běžné knihkupecké síti.
Knihy Portálu, které do konce roku 2014 stály více než 350 Kč, nakoupí zákazníci od 1. ledna
2015 levněji. Nakladatelství zlevnilo tuto část své produkce v souvislosti se snížením DPH na
knihy z 15 na 10 %.
„V roce 2012 došlo ke zvýšení DPH na knihy z 10 na 14 %. To byl natolik výrazný skok, že
jsme byli nuceni knihy zdražit,“ vysvětluje jednatel Portálu Jaroslav Kuchař. „Ale kdo umí
zdražovat, měl by umět i zlevnit. Proto jsme se nyní rozhodli přecenit celou naši produkci,
resp. knihy s cenou nad 350 Kč.“
Hranice 350 Kč byla stanovena z několika důvodů:
‐ Portál sice zdražil knihy při změně DPH z 10 na 14 %, ale další zvýšení ze 14 na 15 %
už nesl sám a k dalšímu zdražení zboží nedošlo.
‐ U levnějších titulů by se jednalo o změnu v řádku jednotek korun, kterou by zákazníci
téměř nepocítili.
‐ Také interní administrativní náklady na přecenění nejsou zanedbatelné a u levnějších
knih by mnohonásobně převýšily přínos pro zákazníka.
Polovinu produkce Portálu tvoří odborné tituly především z psychologie, pedagogiky
a sociální práce. Jejich náročná příprava se odráží v prodejní ceně, která dosahuje průměrně
několika stovek korun, v některých případech se blíží tisíci korunám nebo je překračuje.
„Věříme, že snížením cen se právě tyto publikace stanou dostupnějšími jak pro studenty, tak
pro odborníky,“ doplňuje Jaroslav Kuchař, „a že zákazníky obecně povzbudíme k nákupu
knížek ať už pro sebe, nebo pro své blízké.“
Například velmi žádaná čtenářská edice Červené knihy C. G. Junga stála vloni 899 Kč. Nyní
při její koupi zákazníci ušetří 34 Kč, pořídí ji za 865 Kč. Za objemný svazek Psychologie
Atkinsonové a Hilgarda, základní učebnice oboru na většině vysokých škol u nás i ve světě,
dají studenti o 125 Kč méně, koupí ji na 2 765 Kč. A beletristický bestseller Irvina D. Yaloma
Láska a její kat je teď o 16 Kč levnější, místo 405 stojí 389 Kč.
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