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Pravidla pro podporu odborné publikační a přednáškové činnosti
STL ČLS JEP
Výbor STL ČLS JEP na svém jednání dne 28.1.2021 stanovil tato pravidla pro podporu publikační a
přednáškové činnosti:
Podpora je vázána výhradně na členství v STL ČLS JEP a výbor STL pro účely podpory alokuje finanční
prostředky a stanovuje roční rozpočet.

Charakteristika podporované činnosti
Cílem je podporovat publikační a přednáškovou činnost na odborných akcích v oboru transfuzní lékařství, a
to podporou nových aktivit (A) nebo zpětně ohodnocením publikovaných sdělení (B).

A) Podpora nových přednášek a publikací
Žádosti o podporu aktivní účasti na odborné akci mohou být podávány průběžně.

1. Pravidla pro podání žádosti a jejich vyhodnocení
Přednášková a publikační činnost
-

Aktivní účast na významných zahraničních konferencích v oboru transfuzního lékařství:
Žadatel předloží doklad o přijetí abstrakta nebo program konference.
Výbor STL může účast podpořit úhradou konferenčního poplatku, ubytování nebo cestovného, nárok na
tuto podporu má člen STL max. 1 x ročně
Podpora celkem až 25 000,- Kč.

-

Vydání článku v recenzovaném časopise:
Žadatel předloží doklad o přijetí článku k publikaci nebo citaci již publikovaného článku spolu s kopií
full textu.
Výbor STL může žadatele podpořit úhradou mimořádných nákladů na tisk (např. barevné ilustrace).
Podpora celkem až 50 000,- Kč.

-

Vydání monografie, kapitola v monografii (učebnici) :
Výbor STL může vydání podpořit úhradou části nákladů na redakční, reprografické či jazykové úpravy.
Podpora až 200 000,- Kč.

2. Výstup a zpráva o splnění podmínek pro udělení podpory
-

U publikací a prezentací autor uvede, že publikace byla finančně podpořena STL
Žadatel předloží zprávu o splnění podmínek pro udělení podpory, tzn. program konference, doklad o
publikaci článku nebo knihy.
Součástí musí být vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.
Správnost a úplnost zprávy je předpokladem splnění podmínek udělení podpory.

3. Čerpání finanční podpory
-

Žadatel o podporu zašle výboru STL žádost (viz příloha č.1) se všemi podklady k posouzení.
K žádosti musí být přiloženy doklady/kopie dokladů, které budou propláceny.
Finanční prostředky budou uvolněny z účtu ČLS JEP po schválení žádosti výborem STL, s číslem
přiděleným k žádosti.
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-
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Následně bude zaslána žádost potvrzená předsedou STL o proplacení skutečných nákladů na ČLS
JEP, variabilní symbol 509601.

Sankce

Na žadatele, kteří nesplní podmínky spojené s finanční podporou jejich žádosti, mohou být uvaleny sankce.
- Žadatel, který nečerpá finanční prostředky alokované pro jeho projekt a v dostatečném předstihu
svůj úmysl prostředky nevyčerpat výboru STL nesdělí, bude mít jeden rok zablokován přístup
k prostředkům Fondu STL.
- Žadateli, který prostředky čerpá, ale neodůvodněně nesplní podmínky jejich přidělení, nebude
v následujících třech letech podpora přidělena

Ostatní

5.

Poskytnutí podpory z prostředků STL nelze nárokovat.
Výbor STL si vyhrazuje právo na úpravu finančního rozpočtu žádosti.
Hlasování výboru o poskytnutí podpory je tajné.
Je-li žadatelem o podporu člen výboru, hlasování o udělení podpory se neúčastní.
Evidence žádostí a poskytnutých podpor je zveřejňována na webu STL v sekci pro členy.

B) Ohodnocení publikačních aktivit členů STL.
Ohodnocení přednáškové a publikační činnosti bude provedeno retrospektivně za uplynulý rok.
Členové STL budou vyzvání k doložení přednáškové a publikační činnosti do stanoveného data.
Výbor zaslané podklady vyhodnotí a ocení dle sazebníku (viz příloha č.2).
1. Kategorie Odborná sdělení zahrnuje přednášky a prezentace formou odborných posterů.
a. Sdělení na celostátní úrovni: sdělení prezentovaná v rámci výročních kongresů (konferencí,
sjezdů)“ českých či slovenských odborných společností nebo jejich pracovních skupin/sekcí
případně akce, nad nimiž má odborná společnost či sekce záštitu/garanci. Podpora se
nevztahuje na firemní konference nebo semináře.
c.

Sdělení na mezinárodním fóru: akce s mezinárodní účastí pořádané v Čechách
a v zahraničí; kongresy odborných společností a tematicky zaměřené mítinky včetně
výukových kurzů, během nichž autor prezentuje v cizím jazyce;
Doložení: Program z odborné akce, kopii abstrakta ze sborníku (včetně titulní strany
sborníku).

2. Kategorie Publikace: články, které v průběhu uplynulého roku vyšly odborným tiskem
(recenzované časopisy s ISSN); může se jednat o původní práce, kazuistiky, přehledné
články či dopisy redakci (letter to editor). Dále monografie či kapitoly v monografiích,
výukové texty či kapitoly v nich. Podpora se nevztahuje na publikovaná odborná doporučení.
Doložení: Kopie fulltextu publikovaného článku (včetně titulní strany periodika, monografie
atd.)

