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Fond podpory zahraničních služebních cest 
na Fakultě tělesné kultury 

Univerzity Palackého v Olomouci 
pro rok 2016 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Fond podpory zahraničních služebních cest vznikl s cílem účelové podpory zaměstnanců FTK 
UP při jejich zahraničních služebních cestách, na kterých aktivně vystupují a reprezentují FTK UP. 
 
 

Článek 2 
Tvorba fondu 

Prostředky pro podporu zahraničních služebních cest v roce 2016 byly vytvořeny ze dvou 
zdrojů: 
a) Institucionální podpora internacionalizace, 
b) Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO). 
 
 

Článek 3 
Oprávněnost k čerpání podpory a obecná kritéria posuzování 

1. Podpora zahraničních služebních cest je určena zaměstnancům FTK UP, kteří dlouhodobě proka-
zují excelenci v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné (resp. publikační) a organizační. U těch-
to zaměstnanců se předpokládá také dlouhodobé naplňování každoročně definovaného objemu 
pracovních činností a jejich kvalit. 

2. Mezi základní ukazatele posouzení žádosti budou patřit: 
a) přínos fakultě, 
b) návaznost na excelentní a mezinárodní výzkumnou spolupráci, 
c) reprezentace fakulty v rámci setkání členů výkonných výborů mezinárodních organizací. 

3. U všech podpořených zaměstnanců se předpokládá aktivní účast s adekvátní prezentací FTK UP 
(využití powerpointových prezentací i posterových šablon s identifikací fakulty v souladu s jed-
notným vizuálním stylem). 

 
 

Článek 4 
Komise fondu podpory zahraničních služebních cest 

Členy komise jmenuje na základě doporučení vedoucích pracovišť proděkan pro zahraniční 
spolupráci a informační technologie. Komise se skládá se zástupců všech pracovišť, proděkana pro vě-
du a výzkum a proděkana pro zahraniční spolupráci a informační technologie, který komisi předsedá. 
 
 

Článek 5 
Žádost o podporu 

1. O finanční podporu zahraniční služební cesty je nutné žádat na oficiálním strukturovaném 
formuláři (Příloha 1), který slouží pro přehlednou prezentaci finančních potřeb a zdůvodnění této 
žádosti. Nedílnou součástí žádosti je také přiložení výčtu strukturovaných publikačních výstupů 
za poslední 3 roky. Pro podporu v roce 2016 je nutné předložit žádost (na Oddělení pro zahraniční 
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spolupráci a informační technologie, Mgr. Zuzaně Hanelové) do 31. 12. 2015. Žádost bez podpisu 
zaměstnance a vedoucího pracoviště nebude akceptována.  

2. Předpokládané zasedání a rozhodnutí komise se uskuteční v první polovině ledna 2016. 
 
 

Článek 6 
Čerpání podpory a závěrečná zpráva 

Finanční podporu je nutné čerpat v souladu s pravidly zahraničních služebních cest a účto-
váním na FTK UP. Ve strukturované závěrečné zprávě (Příloha 2), která je nedílnou součástí evidence 
zahraničních služebních cest, je potřeba popsat naplnění plánovaného přínosu této cesty pro FTK UP 
a plány a doporučení pro další aktivity v této oblasti. 
 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

1. Žádost o finanční podporu zahraniční služební cesty (Příloha 1) a Zpráva ze zahraniční služební 
cesty (Příloha 2) jsou zavěšeny na úřední desce FTK UP. 

2. Tento metodický pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání. 
 
 
V Olomouci dne 1. prosince 2015 
 

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r. 
děkan FTK UP 


