
  
    

Sdělení děkana FF UP č. 2 LS/2016 
 

 
A Úkoly  

1. Výzva k doplnění záznamů v OBD. Opětovně vyzývám akademické 
pracovníky a studenty doktorského studia k průběžnému doplňovaní 
publikačních záznamů do databáze OBD. Připomínám, že vykazování OBD se 
týká rovněž všech doktorandů FF UP. Za důslednou kontrolu vyplňování OBD 
u doktorandů jsou odpovědní předsedové oborových rad a konkrétní školitelé. 
Vedoucí kateder pak prosím, aby doplňování záznamu pečlivě kontrolovali 
u akademických pracovníků. Uzávěrka pro vkládání záznamů do OBD je tento 
pátek 26. února 2016. 

 
2. Systém schvalování projektových žádostí na FF UP. Přehlednou tabulku 

pro postup schvalování jednotlivých projektových žádostí na FF UP naleznete 
zde. Žádám o dodržení stanoveného postupu podávání projektu. 
 

3. Kontrola odpovědných osob u evidovaného majetku. Na základě 
podnětu škodní komise, dávám pokyn k provedení kontroly v evidenci majetku. 
Odpovědnou osobou, která se povinně uvádí u každého evidovaného majetku, je 
pracovník, který daný majetek užívá. Pokud se jedná o majetek, který užívá více 
pracovníků ve společných prostorách katedry (učebny, společné pracovny, atd.), 
je odpovědnou osobou vedoucí katedry. Pokud pracovník odpovědný za svěřený 
majetek ukončí pracovní poměr, je třeba změnit v evidenci majetku odpovědnou 
osobu.  Pokud je tomu u dříve zaevidovaného majetku jinak, je nutné sjednat 
nápravu, a to nejpozději do 30. dubna 2016. Kontrolou tohoto příkazu 
je pověřena referentka evidence majetku Karolína Klechová 
(karolina.klechova@upol.cz). 
 

 
B Informace 
 
1. Rozhodnutí děkana o výši prostředků pro tvorbu sociálního fondu. 

Tvorba sociálního fondu od 1. ledna 2016 činí 1,5 % z nákladů zúčtovaných 
na mzdy, náhrady mezd a odměny za pracovní pohotovost, a to u všech zdrojů, 
u kterých není výše stanovena jinak. Více informací zde. 

  
2. Projekty GAČR 2017. Dne 16. února 2016 vyhlásila Grantová agentura ČR 

veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů 
s předpokládaným začátkem řešení od 1. ledna 2017. Více zde. Mezní termín 
pro předkládání projektů na FF UP je středa 23. března 2016 v 15:00. Bližší 
informace zde. 

 
3. Děkan FF UP vyhlašuje výzvu na stipendijní podporu pro studenty 

FF UP na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Více informací zde. 
 
 
 
V Olomouci 24. února 2016                         Jiří Lach 
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