Ing. Veronika Přibylová
tajemnice treasurer

Opatření tajemnice PřF
ze dne 17.10.2016
k úhradě Dohod o provedení práce zahraničním oponentům a souvisejících
nákladů
Předmětem tohoto opatření je postup při žádosti o úhradu Dohody o provedení práce (OON)
z prostředků Přírodovědecké fakulty JU (dále jen PřF) za vyhotovení posudku a oponenturu při
obhajobě doktorské práce doktorandů PřF zahraničním oponentem, a s tím úzce souvisejících
nákladů.
Vzhledem k tomu, že v rozpočtu PřF je plánována určitá částka na financování OON zahraničních
oponentů (týká se posudku a obhajoby doktorské práce), je možné o úhradu požádat následujícím
způsobem:
1. Při čerpání pouze fakultních prostředků žadatel (katedra, ústav) zajistí vyplnění OON
zahraničním oponentem a spolu s kopií pasu, popř. jiného platného dokladu zahraničního oponenta,
prokazujícího jeho totožnost a příslušnost k danému státu, dohodu odevzdá na děkanátě (p.
Kantorové). Doklad o úhradě letenky, jízdného, popř. ubytovacích nákladů (pouze na základě
ujednání v Dohodě o provedení práce s oponentem) dotyčného oponenta musí být předložen
k proplacení v pokladně PřF nejpozději poslední pracovní den v pracovní době pokladny PřF JU před
odjezdem oponenta z JU. Pracovnice pokladny PřF musí být předem informována.
2. Pokud bude pobyt zahraničního oponenta hrazen z více zdrojů (kromě fakultních ještě
z prostředků katedry/ústavu/školitele), vyplní a odevzdá žadatel kromě dokumentů uvedených
v bodě 1 ještě vyplněnou žádost (Příloha č. 1)
Při obhajobě doktorské práce každého jednoho doktoranda mohou být z výše uvedených zdrojů
uhrazeny náklady nejvýše jednomu zahraničnímu oponentovi dle pravidel uvedených v Příloze č.2.
Jestliže žadatel obdrží od proděkanky pro doktorské studium záporné vyjádření, znamená to, že
finanční prostředky na uvedených zdrojích jsou již vyčerpány a žadatel musí OON včetně ostatních
nákladů oponenta uhradit ze svých zdrojů.
Dokumenty (vyplněná smlouva OON, kopie dokladu totožnosti, případně Žádost o proplacení
z více zdrojů) musí být dodány včas s předstihem minimálně jednoho týdne. Nebude akceptován
požadavek „vyřízení ze dne na den“.
Tímto opatřením se ruší Opatření tajemnice PřF ze dne 9.10.2014 k úhradě Dohod o provedení
práce zahraničním oponentům.
Ing. Veronika
Přibylová
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