Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Opatření děkana č. 10/2017,
kterým se stanoví
rozsah oprávnění tajemníka fakulty jednat jménem 1. lékařské fakulty
Zpracovala: Mgr. Eva Jenčíková
Odpovídá: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., Ing. Eva Soubustová

Čl. I
V souladu s § 32 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů, v platném znění, (v textu jen vysokoškolský zákon) a v souladu s § 24 odst. 1 a 2
vysokoškolského zákona z m o c ň u j i tímto opatřením tajemníka 1. lékařské
fakulty Ing. Evu Soubustovou (dále jen tajemnici) k jednání jménem Univerzity Karlovy ve
věcech týkajících se 1. lékařské fakulty (dále jen 1. LF) v tomto rozsahu:
1.

v pracovněprávních vztazích v plném rozsahu, vyjma uzavírání a ukončování
pracovněprávních vztahů akademických pracovníků fakulty, pokud je jejich předmětem
pedagogická a vědecká činnost současně;

2.

při sjednávání dohod konaných mimo pracovní poměr v plném rozsahu všech kategorií;

3.

a) nakládání s veškerými přidělenými finančními prostředky,
b) dodržování a kontrolu rozvahy příjmů a výdajů schválené Akademickým senátem
c) kontrola účelného a hospodárného čerpání finančních prostředků
 z doplňkové činnosti
 z režie prostředků na podporu výzkumu (např. grantů, výzkumných záměrů);

4.

uzavírání smluv právně zajišťujících doplňkovou činnost;

5.

uzavírání smluv, z nichž 1. LF vznikne oprávnění užívat věci ve vlastnictví třetích osob a
třetím osobám oprávnění užívat movité věci ve vlastnictví Univerzity Karlovy;

6.

jednání ve věcech civilní obrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
kde je povinným nebo oprávněným subjektem 1.LF;

a to v plném rozsahu, pokud si jednání v určité věci nevyhradím.

Čl. II
V návaznosti na čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Statut 1.LF dále z m o c ň u j i tajemnici
fakulty, aby jménem 1.LF rozhodovala a jednala ve věcech týkajících se fakulty a spadajících
do oblasti nakládání s majetkem univerzity takto:
1. ve věcech nájmu nebytových prostor, popř. nemovitostí, o výměře do 500 m2 za
předpokladu, že doba, na níž se smlouva uzavírá, nepřesáhne dobu pěti let. To platí i pro
jiné smlouvy, z nichž vznikne právo užívat nebytové prostory nebo nemovitost;

2. ve věcech nájmu služebního bytu v prostorách fakulty zaměstnanci Univerzity Karlovy;
3. ve věcech nakládání s movitým majetkem, jehož pořizovací cena nepřesahuje částku
5 000 000,- Kč a po předchozím písemném souhlasu rektora, popřípadě kvestora, byl-li
k tomu rektorem zmocněn, s movitým majetkem, jehož pořizovací cena přesahuje částku
5 000 000 Kč a nepřesahuje částku uvedenou v § 15 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých
školách, nejde-li o dary;
4. uzavírání darovacích smluv, kde je na straně obdarovaného Univerzita Karlova a hodnota
daru nepřevyšuje 500 000,- Kč a nakládání s těmito dary;
5. jednání ve věcech souvisejících s řádnou správou svěřeného majetku;
a to v plném rozsahu, pokud si jednání v určité věci nevyhradím.

Čl. III
1)

Tímto opatřením se ruší :
a) opatření děkana č. 14/2014 ve znění dodatku č. 1 a
b) opatření děkana č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání; jeho účinnost je stanovena na
dobu výkonu funkce tajemníka 1. lékařské fakulty s tím, že si vyhrazuji kdykoli toto zmocnění
změnit nebo zrušit.

2)

V Praze dne 12. května 2017

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.
děkan fakulty

