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Sdělení děkana FF UP č. 8 ZS/2014 
  
 
A Úkoly  
 
1. Pokyn k účetní závěrce za rok 2014. Zálohy na pracovní cesty a přímé 

podpory (tuzemské i zahraniční) je nutné vyúčtovat nejpozději do pátku 
28. listopadu 2014. V prosinci 2014 již nemohou být zálohy poskytovány a je 
nezbytné tomuto opatření přizpůsobit plánování čerpání finančních prostředků. 
 

2. Instrukce k přemísťování evidovaného majetku. Ve všech případech 
přemístění evidovaného majetku (nábytku, PC apod.) mezi nákladovými 
středisky (katedrami a pracovišti) je nutné vyhotovit „převodku,“ která je 
podepsaná oběma stranami a předat K. Klechové (karolina.klechova@upol.cz) k 
záznamu do IS SAP. 
 

B Informace 
 
1.  Zástup za děkana. V době zahraniční cesty děkana (9. 11.–30. 11. 2014) jej 

bude zastupovat: Mgr. Dana Bilíková (10.–14. 11. 2014), PhDr. Klára Seitlová, 
Ph.D. (17.–21. 11. 2014), Mgr. Dana Bilíková (24.–28. 11. 2014). 

 
2. Výzva k nominaci kandidátek a kandidátů do hodnotících panelů 

GAČR na období 2015-2016. Vyplněné formuláře návrhových listů zašlete 
elektroniky nejpozději do 27. listopadu 2014 do 15 hod k rukám J. Kopečné 
(jana.kopecna@upol.cz). Odkaz pro výzvu, formulář a náplň hodnotících panelů 
naleznete na http://www.gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-
panelu-ga-cr/  

 
3. Platba kartou UP na konci roku 2014. Při objednání zboží a jeho následné 

platbě kartou UP je vysoká pravděpodobnost, že dodávka nebude realizována a 
platba nebude vyúčtována v roce 2014. Doporučujeme kartu do konce roku 2014 
již nevyužívat. 

 
4. Pozvánka na akci Odzbroj se ve Zbrojnici s rádiem UP AIR 

(11. listopad 2014, 13:00 - 19:00). Na akci se bude prezentovat studentské 
rádio UP AIR a další studentské spolky jako StuArt, Pastiche filmz, Japonský 
Klub, AIESEC a mnoho dalších. Hudební stránku budou zajišťovat moderátoři z 
rádia přímo na místě a od 17:00 se bude ze Zbrojnice vysílat živě. Více informací 
naleznete zde http://www.ff.upol.cz/kalendar-akci/cal/2014/11/11/event/view-
list|page_id-7737/tx_cal_phpicalendar/4841/  

 
 
V Olomouci 7. listopadu 2014                                                                                 
          

Jiří Lach  
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