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Cl. 1
Úvodní ustanovení
r

1) Tato směrnice stanovuje podle čl. 14 odst. 1 písmeno a) Vnitřního mzdového předpisu
Slezské univerzity v Opavě registrovaného MŠMT ke dni 3. dubna 2018 pod č. j. MSMT7574/2017 podmínky pro vyplácení mimořádných odměn za publikace vyšlé v zahraniěních
impaktovaných ěasopisech (dále jen ,,odměny“). Tato směrnice se vydává za účelem
podpory vědecké, umělecké a jiné tvůrčí činnosti pracovníků Slezské univerzity v Opavě.

ČI. 2
Pravidla udělení mimořádné odměny
1) O odměnu může požádat autor nebo člen autorského kolektivu, který je pracovníkem Slezské
univerzity v Opavě na plný úvazek za každou publikaci zveřejněnou v zahraničním
impaktovaném časopise.
2) Publikací v zahraničním impaktovaném časopise se pro účely této směrnice rozumí
publikace, která je evidována v databázi Web of Science společnosti Clarivate Analytics
(http://apps.webofknowledge.com/), a to v časopise, který byl v roce, kdy publikace vyšla,
zařazen do databáze Journal Citation Reports společnosti Clarivate Analytics
(http.V/jcr.incites.thomsonreuters.com) a v adrese vydavatele časopisu (Publisher Address)
byla uvedena jiná země než Česká republika.
3) V publikaci musí být jako pracoviště autora nebo autorů, na něž se vztahuje odměna,
uvedena Slezská univerzita v Opavě.
4) Výše odměny pro každého autora nebo spoluautora článku, splňujícího podmínky odst. 1 a
odst. 3, je rovná částce 10.000,- Kč dělené celkovým počtem autorů publikace.
5) Za každý článek lze odměnu vyplatit pouze jednou.

Cl. 3
Tvorba Impakt fondu
1) Odměny budou vyplaceny z prostředků tzv. „Impakt fondu“ univerzity.
2) Prostředky Impakt fondu slouží pouze k vyplácení odměn podle této směrnice.
3) Prostředky v Impakt fondu budou tvořeny prostředky, které jednotlivé souěásti univerzity
vyčlení na podporu publikování v zahraničníeh impaktovaných časopisech.
4) Prostředky jednotlivé součásti převedou na účet rektorátu, který jim sdělí variabilní symbol
pro převod prostředků.
5) Nevyčerpané prostředky daného roku budou prostřednictvím fondu provozních prostředků
účelově převedeny do následujícího roku.

Č1.4
Organizační ustanovení
1) Žádost o odměnu podává autor nebo člen autorského kolektivu publikace podle čl. 2 odst. 1 a
odst. 3 na Oddělení pro vědu a zahraniční styky rektorátu (dále jen ,,OVZS“) písemnou
formou popř. prostřednictvím spisové služby.
2) Náležitosti žádosti j sou:
a) jméno autora nebo člena autorského kolektivu, který splňuje podmínky uvedené v čl.
2 odst. 1 a odst. 3;
b) název publikaee;
c) údaje o časopisu, kde byla zveřejněna;
d) tzv. Accession number, pod nímž je publikace evidována v databázi Web of Science.
3) OVZS provede kontrolu, zda žádost splňuje všeehny podmínky podle čl. 2 odst. 2 a odst. 5,
poté prorektor pro vědu a zahraniční styky doporučí rektorovi vyplacení odměny.
4) O přiznání odměny rozhoduje rektor.
5) Veškerou agendu a evidenci odměn, s výjimkou účetní agendy a evidenee, vede pověřený
pracovník OVZS.

Č1.5
Závěrečná ustanovení
1) Tato směrnice ruší Směrnici rektora č. 8/2012.
2) Tato směrnice nabývá platnosti dnem zveřejnění na intranetu.
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