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Zdá se vám někdy, že vyřízení vašich peněžních dokladů na ekonomickém oddělení fakulty trvá déle,
než byste si představovali? Následující čísla možná přinesou na problematiku trochu jiný pohled.
Například obrat fakulty vzrostl v posledních pěti letech zhruba dvojnásobně, z 560 milionů korun
v roce 2009 až na loňských 1, 25 miliardy korun. V souvislosti s tím se zvýšil nejen počet dokladů, ale
komplikovanější je i způsob jejich administrace.
„Zpracování peněžních dokladů je čím dál složitější. Zatímco spousta věcí se dříve zaplatila najednou, dnes
se u toho rozpočítává DPH, rozúčtovává se to na různé zdroje, katedry a podobně. To, co dříve stačilo vyřešit
jedním úkonem, musí dnes pracovnice zaúčtovat třeba na pětkrát,“ uvedla tajemnice Jana Zimová.
Ekonomickým oddělením například v roce 2009 prošlo 21.684 dokladů. V roce 2012 jich bylo o zhruba deset tisíc
více a loni již toto číslo vystoupalo na 37.172. Tyto doklady obsahovaly 94.495 položek. Výrazně přibývá
i pokladních dokladů. Zatímco například v roce 2010 jich bylo 6.623 (s 15.691 položkami), loni jich pracovnice
evidovaly 8.972 (s 20.116 položkami).
„V roce 2014 vzrostla časová náročnost zpracování každé druhé faktury a pokladního dokladu o zhruba padesát
procent. Důvodem je nově zavedené poměrové uplatnění DPH, se kterým je spojeno více úkonů potřebných
ke kontrole a zaúčtování dokladů,“ objasnila Lenka Copková z oddělení projektové podpory.
Největší nápor zažívají zaměstnanci administrativy v závěrečných dvou měsících roku. Z loňských 12.155 faktur
se jich celých 26 procent vyřizovalo v listopadu a prosinci. Obdobný trend sice panoval i v předchozích letech,
celkový počet faktor byl ale nižší – předloni jich bylo 11.387, o rok dříve 9.604 a v roce 2009 dokonce
„jen“ 6.897. „Ráda bych proto požádala kompetentní pracovníky, aby si nenechávali vše na poslední chvíli.
Pak nikdo nestíhá, panuje zbytečná nervozita a dělají se chyby,“ uvedla Zimová. Od roku 2013 posílila oddělení
jedna nová pracovnice.

Cena Jean-Marie Lehna za chemii 2015
Francouzské velvyslanectví spolu se společností Solvay pořádají soutěž o vědecké ceny Jean-Marie Lehna
za chemii. Bližší informace lze nalézt na stránkách Francouzského institutu v Praze. Pokud se chcete
do soutěže přihlásit, kontaktujte koordinátora soutěže za Univerzitu Palackého, prof. Zdeňka Dvořáka,
email: moulin@email.cz
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Grantová agentura České republiky GA ČR zveřejnila na svých webových stránkách prezentaci
ze semináře, který byl určen uchazečům o grantový projekt s počátkem řešení v roce 2016. Materiál
je k dispozici zde.

Na studijním oddělení se nově nacházejí čtečky ISIC karet, můžete se prokazovat nejen indexem,
ale i studentskou kartou.
Upozorňujeme studenty, kteří na začátku akademického roku 2014/15 žádali o uznání předmětů,
aby si je přišli zapsat do indexu co nejdříve. V období uzavírání studia před státními závěrečnými
zkouškami nebo při uzavírání ročníků pro postup do vyšších ročníků bude časová kapacita referentek
studijního oddělení značně omezená.
Úpravy rozvrhu je možné provádět na studijním oddělení do 20. března. Po tomto termínu lze upravit
rozvrh pouze na základě žádosti potvrzené vedoucím katedry, případně vyučujícím, a dle rozhodnutí
proděkana pro studijní záležitosti.
Potvrzení o studiu
Vydávání potvrzení o studiu můžete urychlit. Jak? Vytiskněte si formulář sami. Pro přístup k formuláři se
přihlaste do Portálu. Použijte cestu: Studium a výuka – Moje studium – Průběh studia, v dolní části
obrazovky najdete nabídku Formulář pro tisk potvrzení o studiu. Vyplněný formulář pak doneste
k potvrzení na studijní oddělení.
Writing Clinic
Potřebujete-li konzultovat anglický text odborného článku určeného k publikaci, využijte Writing Clinic.
Marian Siedloczek je k dispozici v pondělí od 9:45 do 11:15 v kanceláři 6028. Vede také seminář
věnovaný specifickým aspektům akademické angličtiny v písemném projevu. Cílem předmětu je pomoci
doktorandům s psaním vědeckých článků v jejich oborech. Seminář můžete v tomto semestru navštěvovat
v úterý od 8:00 do 9:30 v učebně 6031.
Studentská vědecká konference v Ostravě
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity pořádá Studentskou vědeckou konferenci 2015 v sekcích
didaktika přírodních věd, chemie a příbuzné obory, informatika. Konference se uskuteční
v úterý 12. května v prostorách fakulty na ulici 30. dubna 22. Registrace je otevřena do 30. dubna,
do stejného data můžete posílat své příspěvky. Podrobné informace najdete zde a v příloze č.1.
Letní školy němčiny
Program AKTION ČR – Rakousko podporuje v létě 2015 účast studentů veřejných vysokých škol na dvou
letních školách němčiny, tzv. Sommerkollegs. V tandemu se studenty z Rakouska má 54 studentů možnost
během tří týdnů výrazně zlepšit své znalosti němčiny. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách
programu AKTION.

Mezinárodní konference Biotechnologie – výzkum a průmyslové aplikace BRIA 2015
Mezinárodní konference ve Wroclawi nabízí skvělou příležitost pro výměnu zkušeností a znalostí, setkání
s potenciálními vědeckými či obchodními partnery i možnost blíže poznat hlavní město evropské
kultury 2016. Konference se uskuteční 17. a 18. září, podrobnější informace najdete zde.
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Roční bezplatné kurzy ruštiny pro přípravu ke studiu na ruských vysokých školách
Tjumenská státní univerzita nabízí českým studentům přípravný kurz ruského jazyka ve školním roce
2015/2016 a možnost dále studovat na vysokých školách v Rusku. Studovat ruský jazyk v přípravném
kurzu je možné na jakékoli úrovni, počínaje základní. Od druhého semestru budou posluchači navštěvovat
hlavní předměty k následnému pokračování v bakalářském studiu.
Tjumenská univerzita nabízí řadu moderních oborů jako Ekologie a využití přírody,
Nanotechnologie a nové materiály, Energetika a šetření energií, Vypracování a využití inovačních
vědeckých technologií v ropném odvětví, Biotechnologie, Informační telekomunikační systémy,
informační bezpečnost a ochrana údajů, Ekonomická bezpečnost. Studenti si hradí pouze cestovné
a pobytové náklady. Podrobné informace i formulář přihlášky najdete v příloze č.2. Přihlášky je možné
zasílat do 1. dubna.
Dotační program pro podporu nadaných žáků základních a středních škol
Podrobnosti k novému dotačnímu programu najdete na webových stránkách MŠMT. Program umožňuje
získat dotaci na úhradu mimoškolní vzdělávací aktivity pro nadané žáky. Formulář vyplní žák nebo jeho
zákonný zástupce, organizátor aktivity pak zašle žádost do 31. března na Národní institut pro další
vzdělávání.
65. výročí založení Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci
Rádi tlumočíme pozvání jedné z našich fakultních škol k oslavám polokulatého výročí založení školy.
Pozvánku najdete v příloze č.3.

Nejbližší zasedání akademického senátu fakulty se koná 1. dubna ve 13:00 v zasedací místnosti
děkanátu. Hlavním bodem jednání bude schvalování rozpočtu fakulty na letošní rok.

Na základě rozhodnutí rektora B3-15/1-RR se Dynamický nákupní systém nepoužívá pro nákup tiskáren,
kopírek, scannerů a multifunkčních zařízení s účinností od 13. února 2015. Zařízení je nutné
nakupovat na fakturu a v souladu s vnitřními pravidly, tedy pro nákup nad 5000 korun je třeba
zpracovat objednávku v systému SAP a zajistit podpis paní tajemnice.
Metodický pokyn rektora B3-15/1-MPR stanovuje s účinností od 27. března 2015 podmínky pro nákup
tonerů prostřednictvím DYNASu a zároveň dnem účinnosti ruší a nahrazuje v plném rozsahu metodický
pokyn rektora č. B3-12/1-MPR Metodický pokyn rektora UP ke způsobu pořizování standardních
kancelářských potřeb a tonerů prostřednictvím dynamického nákupního systému na UP včetně jeho
dodatku č. 1 B3-12/3-MPR a jeho novely č. 1 B3-13/4/MP.
Kancelářské potřeby, s výjimkou papíru a obálek, se pořizují od 27. března mimo DYNAS. Nákup
je možný pouze na fakturu a v souladu s vnitřními pravidly pro nákup a objednávky.
Nákup kancelářského papíru a obálek se uskutečňuje na základě stávající rámcové smlouvy
u společnosti Office System, s.r.o., Prostějov. Rámcovou smlouvu najdete zde, objednávkový formulář
ke stažení zde. I pro nákup papíru a obálek platí vnitřní pravidla, objednávky nad 5000 korun zadávejte
do SAPu.
Nákupy počítačů a notebooků probíhají i nadále prostřednictvím DYNASu.
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Doporučené listovní zásilky a balíky
Doporučené příchozí i odchozí zásilky nově vyřizuje podatelna (budova Envelopa), nikoli fakultní
vrátnice. Pracovnice podatelny proto žádá sekretářky všech pracovišť, aby sledovaly doporučené zásilky
v systému Magion. Jen tak se dozví o tom, že jim byla doporučená zásilka doručena a je třeba
ji na podatelně vyzvednout.
Balíky budou i nadále přebírat vrátní. Každý balík musí být označen pracovištěm fakulty a kontaktní
osobou. Balíky bez jednoznačného adresáta (kontaktní osoby) pracovníci vrátnice nepřevezmou, vrátí
je přepravci. Každý balík bude odpovědné osobě předán proti podpisu.
Doručování soukromých balíků zaměstnancům i studentům na fakultu je zakázáno. Pracovníci
vrátnice nebudou přebírat peníze od zaměstnanců s prosbou o zaplacení zásilek na dobírku, neboť nemají
podepsanou hmotnou odpovědnost.
Parkujete své kolo v podzemní garáži fakulty na Envelopě?
Kolárna v podzemní garáži byla zřízena pro bezpečnou úschovu kol používaných k cestě
do/ze zaměstnání, nikoli pro úschovu kol přes zimní sezonu. Dlouhodobě zaparkovaná kola zabírají místo
těm, kteří do práce na kole opravdu jezdí. Pracovníci Správy budov proto označí samolepkou
kola, která jsou zde delší dobu uzamčena, a pokud si je majitel či majitelka do konce března neodveze,
odstraní zámky a kola odstěhují.
Přístup do podzemní garáže
Přístup do podzemní garáže fakulty na Envelopě budou mít od 1. dubna jen majitelé aut, motorek
a jízdních kol. Všem ostatním zaměstnancům, kteří si obvykle krátí přístupovou cestu na své pracoviště
garážovými vraty, bude tento přístup kvůli nadměrnému opotřebování garážových vrat zablokován.
Nově můžete přístup do podzemní garáže získat na základě písemné žádosti podané vedoucí Správy
budov Dagmar Zlámalové, e-mail: dagmar.zlamalova@upol.cz.
Přístup do garáže bude vázán
na parkovací kartu.
O víkendech a svátcích využívejte ke vstupu do hlavní budovy vchod z ul. 17. listopadu. Pokud bude
hlavní vchod uzamčen, zvoňte na vrátnici (zvonek na vrátníku před vstupem do hlavní budovy).
Na základě stížností rozvrhářů na zastaralý systém nasazování rozvrhu a neudržitelnost stávajícího
systému rozhodlo vedení fakulty o změně. Rozvrh na příští semestr se již bude nasazovat pouze
do STAGu. Univerzita má k dispozici aplikaci „Editor Rozvrhu IS/STAG — rozšířená edice“.
V současnosti spolupracujeme s CVT a tvůrci programu na zapracování našich připomínek do této edice
tak,
aby
co
nejvíce
odpovídala
současnému
“lístkovému”
systému.
Rozvrháři
se (pravděpodobně 27. března) seznámí s editorem a pravidly nastavenými pro hladký průběh editace.
Kompletní uživatelský manuál je k nahlédnutí zde.

Přírodovědeckou fakultu navštíví ve čtvrtek 19. března
ministr zemědělství Marian Jurečka. Politik
z nedaleké Rokytnice přijede debatovat se studenty
a zaměstnanci fakulty, vítáni jsou ale i další zájemci.
Zachoval si bývalý soukromý zemědělec i v politice
zdravý selský rozum, jak sliboval? Využije ještě
znalosti
ze
studia
oboru
rostlinolékařství
na Mendelově univerzitě v Brně? Jaký má názor
na geneticky modifikované organismy, o jejichž
pěstování budou rozhodovat národní parlamenty?
Obává se potravinové krize a pokud ano, co proti ní
coby šéf rezortu zemědělství dělá? Chrání stát
dostatečně půdu? Tyto a další otázky mohou na besedě
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zaznít, jejich spektrum je široké.
Beseda se uskuteční od 9:30 do 11:00 v aule přírodovědecké fakulty na třídě 17. listopadu. Dotazy
můžete pokládat přímo na místě, nebo je zaslat předem na martina.saradinova@upol.cz.
Podnikavá hlava 2015
Univerzita Palackého opět hledá podnikavce s neotřelými nápady. Již pošesté vyhlašuje
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého soutěž o nejlepší podnikatelský záměr
Podnikavá hlava 2015.
Autoři mohou svůj projekt do soutěže přihlásit až do 24. května. Detaily k letošnímu ročníku a řadu
dalších důležitých informací najdete zde.
Databáze Reaxys Medicinal
Fakultní knihovna získala na měsíc březen zkušební přístup do databáze Reaxys Medicinal Chemistry.
Tato databáze kombinuje nejrozsáhlejší a nejlépe organizovanou databázi medicinální chemie na světě
s nástroji pro vyhodnocení zásahů a export dat. Usnadňuje výběr nejvhodnějších "drug candidates",
zahrnuje všechny oblasti kritické pro medicinální chemii včetně in vivo zvířecích studií, účinnosti in vitro,
farmakokinetiky a údajů o toxicitě. Přístup k databázi najdete zde, ikona MedChemistry.
Prodejní výstava zahraniční odborné literatury
Knihovna ve spolupráci s firmou Kuba Libri pořádá 25. a 26. března prodejní výstavu zahraničních knih.
V knihovně v 6. podlaží budovy na Envelopě můžete zakoupit řadu titulů z přírodovědných oborů
za výstavní ceny. Otevřeno bude ve středu od 9:00 do 18:00 a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00. Seznam
vystavovaných knih najdete zde.
Čerpání dovolené POST UP I., II.
Upozorňujeme mentory projektů POST-UP a POST-UP II., že je třeba, aby postdok na příslušné klíčové
aktivitě dočerpal dovolenou do konce projektu. Pokud by postdok dovolenou nevyčerpal, náhrada by šla
na vrub příslušné katedry. Před uvolněním postdoka na dovolenou se prosím ujistěte, že splnil a odevzdal
všechny požadované výstupy projektu a odevzdejte je prosím Aleně Jarošové, e-mail:
alena.jarosova@upol.cz, tel: 585634011. Paní Jarošová má také k dispozici aktuální počet nevyčerpaných
dní dovolené postdoků do konce projektu.
Lidský genom - Etické otázky po deseti letech od přečtení lidského genomu
Přednášku pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie v přednáškovém sále Arcidiecézního muzea
v Olomouci ve středu 18. března v 17:00. Na téma etiky v oblasti výzkumu lidského genomu přijede
přednášet známý biolog a teolog Marek Vácha z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Po přednášce v 19:00 bude host sloužit studentskou mši v kostele Panny Marie Sněžné.
Další Zpravodaj vyjde 27. března.
Dnem 27. února 2015 nabývají účinnosti následující normy UP:

B3-15/1-MPK – Dodatek č. 1 metodického pokynu kvestora UP č. B3-14/7-MPK Metodika uplatňování
nároku na odpočet daně z přidané hodnoty pro projekt OP VaVpI PO3 Pevnost poznání reg.č. CZ.1.05/3.2.00/09.0171
B3-15/1-MPR – Způsob pořizování tonerů prostřednictvím dynamického nákupního systému na UP
B3-15/3-SR – Dodatek č. 3 ke směrnici rektora UP č. B3-13/7-SR Zásady studentské grantové soutěže
na UP (úplné znění) Seznam schválených projektů v roce 2015
Dnem 6. března 2015 nabývají účinnosti následující normy UP:

B3-15/2-PR – Vypracování Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2014
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