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Sdělení děkana FF UP č. 5 ZS/2016 
 

A Úkoly  

 

1. Výzva k doplnění záznamů v OBD. Opětovně vyzývám akademické pracovníky 
a studenty doktorského studia (odpovídají školitelé) k průběžnému doplňovaní 
publikačních záznamů do databáze OBD.  
 

2. Daňová příslušnost zaměstnanců FF UP. V souvislosti se změnami 
ve výkaznictví pro finanční úřad Vás žádám o spolupráci při zjišťování údajů 
týkajících se Vaší daňové příslušnosti, která se vztahuje k povinnosti zdanění příjmů 
v ČR. Zároveň žádám zaměstnance FF UP, kteří nejsou rezidenti ČR, aby 
kontaktovali paní Mgr. Petru Rýznarovou (petra.ryznarova@upol.cz) na mzdovém 
oddělení FF UP, a to nejpozději do pondělí 31. října 2016. 
 

3. Důležité upozornění. Na základě kontroly z MŠMT, týkající se čerpání veřejných 
výdajů na UP, je nutné dodržovat zásadu, že veškerým  výdajům od částky 10 000 Kč 
musí předcházet  elektronické  schválení  požadavku na objednávku v IS SAP.  Bližší 
informace viz Pokyny k elektronickému schvalování finančních operací. 
 
 

B Informace 

 
1.  Návrh nového znění Jednacího a Volebního řádu Akademického senátu 

FF UP. S oběma dokumenty se můžete podrobně seznámit zde.   
 
2. Nabídka školení k využití e-learningového prostředí EDIS ve výuce. 

Školení proběhne v pátek 11. 11. 2016 (od 9:00 do 11:00) a v úterý 15. 11. 2016 
(od 14:00 do 16:00). Zájemci se mohou hlásit Mgr. Markétě Šupplerové 
(marketa.supplerova@upol.cz). Bližší informace budou rozeslány hromadným 
mailem. 

 
3.  Nabídka školení se zaměřením na využití on-line vzdělávacího nástroje 

WizIQ. Pro zájemce o práci s webináři proběhne školení ve středu 23. 11. 2016 
(od 15:00 do 17:00) a ve čtvrtek 24. 11. 2016 (od 13:00 do 15:00). Zájemci se mohou 
hlásit PhDr. Evě Klimentové, Ph.D. (eva.klimentova@upol.cz). Bližší informace 
budou rozeslány hromadným mailem. 

 
4. Výzva pro mobilitu akademických pracovníků na rok 2017 bude uveřejněna 

dne 3. 11. 2016 na webových stránkách Zahraničního oddělení FF UP.  
 
5. Poděkování. Děkuji všem katedrám a zejména akademickým pracovníkům, kteří 

se aktivně zapojují do popularizačních přednášek na středních školách 
v Olomouckém kraji. 

  

 

V Olomouci dne 19. října 2016   

 

Jiří Lach  
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