
Elektronické návrhy odměn 

Aplikace elektronických návrhů odměn je přístupná v INETu na adrese: https://inet.muni.cz/app/osoby/odmeny 

nebo je možné jít přes menu: Personalistika -> Mzdy -> Odměny 

 

Nový návrh odměny vytvoříte stiskem tlačítka „Přidat návrh odměny“ 

 

Poté se otevře formulář odměny, kde je nutné zadat následující položky: 

1. Pracoviště – Lékařská fakulta 

2. Typ odměny – vyberte „Odměna – výuka v AJ“.  

3. Typ zaměstnance – elektronický návrh je možný pouze pro osoby s pracovní smlouvou, pro dohody o 
provedení práce a dohody o pracovní činnosti použijte prosím výkaz v papírové verzi. 

4. Datum návrhu odměny – předvyplní se aktuální datum, je možné upravit. 

5. Navrhovatel – v případě odměn za AJ výuku je to přednosta pracoviště. 

6. Výplatní období – měsíc, za který bude odměna vyplacena (např. listopad znamená, že odměna bude 
součástí listopadové mzdy, tedy vyplacena začátkem prosince) 

7. Osoby: UČO seznam „Přidat hromadně“ – slouží k hromadnému výběru zaměstnanců 

7.1. „UČO seznam“ – zadejte uča a částky přenesené z přílohy (označíte sloupce „UČO“ a „Celkem Kč“ ve 
výpočtové tabulce v excelu, zkopírujete Ctrl+C, vložíte do INETu Ctrl+V) 
+ tlačítko „Přidat“ 

Poznámka: částky odměn musí být ve formátu bez oddělených tisíců a bez desetinných míst. 

7.2. „Osoby na pracovišti“ – po výběru pracoviště systém nabídne všechny zaměstnance se zvoleným 
typem pracovněprávního vztahu (pracovní smlouva nebo DPČ). Zaměstnance je potřeba vybrat 
zaškrtávátkem. V tomto případě je potřeba zadat částky odměn ručně. 



8. Stiskem tlačítka „Uložit“ se vybrané osoby se přenesou do formuláře odměn. Následně je možné osoby 
ze seznamu smazat (červený křížek v pravé části formuláře) nebo do seznamu přidat další osoby (tlačítka 
„Přidat zaměstnance“ a „Přidat hromadně“). Každý zaměstnanec může být v seznamu pouze jednou. 

9. Odůvodnění – uveďte „viz příloha“ 

10. Zakázka – zadejte ručně 1032 a stiskněte „Dohledat dle čísla“ 

11. Podzakázka – nechte výchozí hodnotu „--- Vyberte položku –“ 

12. Pracoviště – vyberte z rolovací nabídky.  

13. Činnost – nechte výchozí hodnotu 

14. Fakultní účet – nechte výchozí hodnotu 

15. Přiložte přílohu: Odměny_AJ_příloha_2020.xls 

16. Uložení formuláře - Tlačítko „Uložit“ slouží k  uložení rozpracovaného formuláře, tlačítko „Uložit ke 
schválení“ znamená, že formulář je kompletní a je možné zahájit schvalovací proces. 

Uložený návrh je možné dodatečně upravit pomocí symbolu tužky v pravé části obrazovky nebo smazat pomocí 
červeného křížku. Symbol dokumentu slouží k vytištění návrhu. 
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