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Směrnice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 2/2021

Stanovení výše odměny za vytváření studijních
materiáló na LF MU
V souladu s§ 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonu (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisu (dále jen, zákon
o vysokých školách"), vydávám tuto směrnici.
Článek 1
Předmět úpravy
(1)

Tato smern1ce se týká odměn spojených s vytvářením a vydáváním studijních
materiálu Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity (LF MU) formou vlastní výroby
nebo na základě licenční smlouvy uzavřené mezi LF MU a externím vydavatelstvím.

(2)

Studijním materiálem se pro účely této směrnice rozumí texty, atlasy, monografie,
aplikace, algoritmy aj., které jsou primárně určeny pro vzdělávací účely studentu
LF MU.

(3)

Tato směrnice se vztahuje na díla vytvářená zaměstnanci LF MU nebo jinými
zaměstnanci MU v rámci plnění jejich pracovních povinností (zaměstnanecká díla).

Článek 2
Způsob stanovení odměny
(1)

Studijní materiál (zaměstnanecké dílo) vytvořený akademickým pracovníkem MU je
vytvořen a ohodnocen v rámci sjednaného pracovního poměru.

(2)

Pro osoby, které nejsou akademickými pracovníky MU (dále jen „externí autor"),
bude sjednána dohoda o provedení práce. Výše odměny za vytvoření studijního textu
bude stanovena na základě předpokládaného rozsahu zaměstnaneckého díla.
Předsedkyně Ediční komise muže v odůvodněných případech rozhodnout o navýšení
odměny až o 100 procent.

(3)

Normostranou se pro účely této směrnice rozumí měrná jednotka textu, tj. 1800
znaku s mezerami. Pro účel této směrnice se jako jedna normostrana počítá také
jeden ilustrační obrázek, fotografie nebo graf, a to v případě, kdy je externí autor
jediným autorem ilustračního obrázku, fotografie nebo grafu.

(4)

Odměna externího autora bude vyplácena ve výši:
a. za vytvoření nového studijního textu náleží externímu autorovi 100,- Kč za
normostranu,
b. za přepracování (aktualizaci) již existujícího textu náleží externímu autorovi
50,- Kč za normostranu,
c. za vydání nepřepracovaného dotisku publikace nenáleží externímu autorovi
žádná mimořádná odměna.
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(S)

Zpusob stanovení odměny a její vyplacení dle odst. 2. se vztahuje pouze za studijní
materiály, jež projdou recenzním řízením a budou vydány tiskem nebo zpřístupněny
studentum MU elektronicky formou e-learningu.
Článek 3
Odměna za recenzní řízení

(1)

Pro odměňování zpracovatelu recenzních posudku pracujících na Dohodu o pracovní
činnosti nebo na Dohodu o provedení práce je stanovena odměna 2.500,- Kč za jeden
recenzní posudek bez ohledu na rozsah recenzovaného studijního materiálu.

(2)

Ve výjimečném případě, kdy recenzent bude kmenovým zaměstnancem LF MU,
použije se pro stanovení mimořádné odměny odst. 1 obdobně.
Článek 4
Způsob vyplácení odměn

(1)

Návrh a uzavření dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, případně návrh
na stanovení odměny dle čl. 3 odst. 2 připravuje Ediční oddělení v součinnosti
s Personálním oddělením LF MU. Návrh výše odměny schvaluje předsedkyně Ediční
komise. Odměna bude vyplacena nejpozději v měsíci následujícím po měsíci, ve
kterém bude provedeno Vyúčtování dohody o pracovní činnosti nebo dohody o
provedení práce. Finanční kontrola bude provedena dle vnitřních předpisu LF MU.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1)

Dnem účinnosti této směrnice se ruší účinnost směrnice děkana LF MU č. 4/2011.

(2)

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021.

(3)

Výkladem této směrnice je pověřena předsedkyně Ediční komise.

(4)

Kontrolou dodržování této směrnice je pověřen tajemník LF MU.

RYKOVA UNIVERZITA

V Brně dne 27. 9. 2021
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