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Informace od tajemníka

Štěpánka Maliňáková <stepanka.malinakova@fjfi.cvut.cz> 28. června 2013 11:30
Komu: Jan John <jan.john@fjfi.cvut.cz>, Martin Vlk <martin.vlk@fjfi.cvut.cz>, Dušan Vopálka
<dusan.vopalka@fjfi.cvut.cz>, Václav Čuba <vaclav.cuba@fjfi.cvut.cz>, Mojmír Němec <mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz>,
Kateřina Čubová <katerina.cubova@fjfi.cvut.cz>, Viliam Múčka <viliam.mucka@fjfi.cvut.cz>, Milan Pospíšil
<milan.pospisil@fjfi.cvut.cz>, Rostislav Silber <rostislav.silber@fjfi.cvut.cz>, Ján Kozempel
<jan.kozempel@fjfi.cvut.cz>, Alena Zavadilová <alena.zavadilova@fjfi.cvut.cz>, Aleš Vetešník
<ales.vetesnik@fjfi.cvut.cz>, Alois Motl <alois.motl@fjfi.cvut.cz>, Irena Špendlíková <spendire@fjfi.cvut.cz>, Soběslav
Neufuss <sobeslav.neufuss@fjfi.cvut.cz>, Kamil Vavřinec Mareš <kamil.vavrinec.mares@fjfi.cvut.cz>, Jan Bárta
<jan.barta@fjfi.cvut.cz>, Tereza Pavelková <tereza.pavelkova@fjfi.cvut.cz>, Ferdinand Šebesta
<ferdinand.sebesta@fjfi.cvut.cz>
Kopie: Marie Kotasová <marie.kotasova@fjfi.cvut.cz>

Zdravím všechny a předkládám výcuc z  informací ze schůzky s tajemníkem týkající se agendy kateder (je to
taková všehochuť, ale snažila jsem se vybrat ty nejdůležitější věci, se kterými se můžete setkat):

-          Při nákupu zboží, které platí zaměstnanci svou platební kartou,  je nutné toto doložit i výpisem z účtu,

-          cesty studentů jsou možné jen z SGS, nikoli z grantů, tam mohou cestovat jen jako zaměstnanci, případně
na DPP (bylo kritizováno auditorem), pokud student jede z  grantu, náhrada se děje formou stipendia. Z grantů se
mohou jako studenti účastnit pouze exkurzí.

-          U vyúčtování služebních cest je důležité mít přiloženou zprávu u každého vyúčtování (ne společně),

-          jízdenky a účtenky z cest musí mít každý cestující zvlášť pro sebe (ne hromadně),

-          při pořádání a vyúčtování konferencí je nutno předložit seznam účastníků konference,

-          z provozu katedry nesmí být hrazeny prostředky pro zahraniční hosty,

-          případné patenty je nutné hlásit na VaV,

-          pokud píšete grantovou přihlášku, tak se do kolonky číslo bankovního účtu píše v případě, že budete
hlavní řešitel číslo rektorátní 94-10038061/0710, v případě spoluřešitelství naše číslo fakulty.

A na závěr upozornění ohledně letních objednávek:
V týdnu mezi 15. a 19. červencem tu nebudu já ani Maruška, tudíž pokud budete chtít objednávky, tak před tímto
termínem nebo potom.

Zdraví Štěpánka
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