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V Ostravě dne 13. května 2020      Č. j.: OU-26116/11-2020 

  

OPATŘENÍ DĚKANA 

č. 46/2019 

FOND PODPORY VĚDY A VÝZKUMU NA LF OU 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Účelem tohoto opatření je stanovit zásady poskytování finanční podpory z Fondu podpory 

vědy a výzkumu (dále jen „Fond VaV“) na Lékařské fakultě Ostravské univerzity („dále jen LF 

OU“). 

2. Fond VaV je určen na podporu vědeckých aktivit, které mají charakter excelence a jsou 

zohledněny v rámci hodnocení vědy a výzkumu příslušnou vládní Metodikou 17+. 

3. Fondu VaV je dále určen na odměňování výzkumných pracovníků za jejich excelentní publikační 

výstupy.  

Článek 2 

Podporované aktivity 

1. Finančně podporovanou aktivitou dle článku 1, bod 2 mohou být:  

a) příspěvky na překlady do cizího jazyka a jazyková korektura textu, platby za editace, 

oponentské posudky, a to v případě, že publikovaný výstup bude uplatněn 

v mezinárodních databázích Web of Science (dále je „WoS“) nebo Scopus, 

b) příspěvky na překlady rukopisu monografie do cizího jazyka a jeho následné vydání 

v prestižním zahraničním nakladatelství. Příspěvky na vydání rukopisu monografie 

v prestižním českém nakladatelství,  

c) úhrady poplatků za publikační činnost, jejichž výstup bude uplatněn v mezinárodních 

databázích WoS, Scopus, 

d) příspěvky na přístup do elektronických informačních zdrojů, jež jsou LF OU nebo OU 

nebo FNO pravidelně poskytovány. 
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Článek 3 

Odměny publikujícím autorům 

1. Dle článku 1, bod 3: 

V rámci hodnocení VaV LF OU příslušnou vládní Metodikou 17+ mohou autoři excelentních 

odborných výstupů zažádat o vyplacení odměny za tyto publikační výstupy:  

a) Odměny budou vypláceny publikujícím hlavním autorům s dedikací za LF OU                                    

které jsou evidovány za publikační výstup recenzovaný odborný článek (typ Jimp, Jsc)            

v zahraničních databázích WoS nebo Scopus mimo mezinárodní klinické multicentrické 

studie.  

Odměny za publikované články uvedené v zahraniční databázi WoS jsou stanovené 

těmito kvartily: 

• Q1 = 8 tis. Kč 

• Q2 = 6 tis. Kč 

• Q3 = 4 tis. Kč 

• Q4 = 2 tis. Kč 

Odměny za publikované články uvedené v zahraniční databázi Scopus jsou 

stanovené těmito kvartily: 

• Q1 = 4 tis. Kč 

• Q2 = 3 tis. Kč 

• Q3 = 2 tis. Kč 

• Q4 = 1 tis. Kč 

 

b) Odměny budou vypláceny publikujícím spoluautorům s dedikací za LF OU, pokud je 

hlavní autor článku mimo LF OU, které jsou evidovány za publikační výstup 

recenzovaný odborný článek (typ Jimp, Jsc) v zahraničních databázích WoS nebo Scopus 

mimo mezinárodní klinické multicentrické studie.  
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Odměny za publikované články uvedené v zahraniční databázi WoS jsou stanovené 

těmito kvartily: 

• Q1 = 4 tis. Kč 

• Q2 = 3 tis. Kč 

Odměny za publikované články uvedené v zahraniční databázi Scopus jsou stanovené 

těmito kvartily: 

• Q1 = 2 tis. Kč 

• Q2 = 1 tis. Kč 

 

c) Odměny budou vypláceny publikujícím hlavním autorům za publikační výstupy 

odborná kniha (typ B) a kapitola v knize (typ C). Za jednu publikaci se bude proplácet 

jedna finanční podpora. 

Odměny za tyto excelentní odborné výstupy jsou stanovené v této výši: 

• odborná kniha (monografie) = 10 tis. Kč 

• kapitola v odborné knize = 3 tis. Kč.  

 

d) Odměny budou vypláceny publikujícím hlavním autorům za publikační výstup Stať ve 

sborníku (typ D). Přičemž Stať ve sborníku musí splňovat definici dle Metodiky 

hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje                    

a inovací schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107 (samostatná 

příloha č. 4 - definice druhů výsledků).  

Odměna za publikaci je stanovena v této výši: 

• Stať ve sborníku = 500 Kč. 

Stanovené částky za jednotlivé publikační výstupy (typ J, B, C, D) se mohou upravovat                             

na základě přidělené částky z institucionální podpory v daném roce. Dále bude přihlíženo                     

ke správnému uvádění afilací samotného autora. Afilace musí odrážet skutečné přispění 

instituce k výsledku, tzn. afilace článku musí být uvedena za Lékařskou fakultu Ostravské 

univerzity. 
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Článek 4 

Postup při žádání o finanční podporu a odměňování 

1. O finanční podporu lze žádat na příslušném formuláři děkana LF OU prostřednictvím 

proděkana pro vědu a výzkum. K žádosti musí být přiloženo: specifikace výstupu včetně 

předpokládaných termínů uplatnění. V případě nejasností může být na pokyn děkana žadatel 

vyzván k doplnění žádosti. 

2. Termíny pro podávání žádostí na finanční podporu a odměny nejsou určeny.  

3. Žádost o proplacení podporovaných aktivit dle článku 2 a vyplacení odměny dle článku                            

3 lze podat ke konkrétnímu publikačnímu výstupu pouze jednou v daném kalendářním roce. 

4. O přiznání finanční podpory a odměny z Fondu VaV rozhoduje děkan LF OU max. do 30 dnů od 

předložení žádosti. 

5. Po schválení žádosti děkanem LF OU bude finanční podpora na požadovanou aktivitu 

vyplacena žadateli. 

6. Po schválení žádosti děkanem LF OU bude odměna rozdělena mezi žadatele. 

7. Finanční podpora představuje nenárokovou odměnu a bude vždy vyplácena v závislosti                         

na konečném zůstatku ve fondu VaV. 

 

Článek 5 

Naplňování fondu VaV 

1. Fond VaV bude každoročně naplňován pevnou částkou z institucionální podpory                              

na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace přidělené LF OU v daném kalendářním 

roce. Částka bude každoročně upravována na základě počtu, kvality, ohodnocení odborných 

publikací a dále na základě výše získaného příspěvku z institucionální podpory. 

2. Přidělená celková částka do Fondu VaV musí být vyčerpána vždy do konce daného 

kalendářního roku. 
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Článek 6 

Závěrečné ustanovení 

1. Toto opatření nahrazuje v plném rozsahu Opatření děkana č. 46/2019 - Fond podpory vědy                    

a výzkumu na LF OU ze dne 5. srpna 2019. 

2. Opatření je závazné pro všechna pracoviště a pracovníky LF OU. 

3. Opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání. 

 

 

Přílohy k Opatření děkana: 

Příloha č. 1 – Žádost o přiznání finančního příspěvku 

 

 

 

     doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.  

      Děkan LF OU 

 

 

 

 

Zpracoval: doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MBA, MSc., proděkan pro vědu a výzkum 

Rozdělovník: Pracoviště LF OU, Portál OU 


