
Pokyn děkana č. 2/2013 

k používání pevných telefonních linek a služeb mobilních 
operátorů pro soukromé účely 

(ve znění účinném od 1. 9. 2013) 
 

 
Podle čl. 5 odst. 3 a) Organizačního řádu Masarykovy univerzity vydávám tento pokyn: 

 
 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

(1) Předmětem tohoto pokynu je stanovení pravidel používání pevných telefonních linek 
a služeb mobilních operátorů na Fakultě informatiky (dále jen „FI“) pro soukromé 

účely. 

 

Článek 2 

Pevné telefonní linky 

 

(1) Evidenci pevných telefonních linek a přidělených klapek s uvedením odpovědné 
osoby a nákladového pracoviště vede Centrum výpočetní techniky FI (dále jen 

„CVT“). 

(2) Odpovědné osoby jsou povinny každý soukromý telefonní hovor označit buď na 

klávesnici telefonního přístroje před jeho uskutečněním anebo dodatečně 
(nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce) v aplikaci „Osobní 

hovorné“ (https://inet.muni.cz/app/telef/hovorne). 

 

Článek 3 

Mobilní telefonie 

 

(1) Z hlediska zabezpečení řídících funkcí a zajištění činností fakulty stanovuji, že nárok 
na služební mobilní telefon, resp. na používání služeb jednotného mobilního 

operátora pro MU (dále jen „mobilní telefonie“) mají zaměstnanci na těchto 
funkčních místech: děkan, proděkan, tajemník, vedoucí kateder, vedoucí správy 

budov, vedoucí Centra výpočetní techniky, vedoucí oddělení děkanátu, technik. 

(2) Mobilní telefonii pro služební účely lze poskytnout také zaměstnancům, kteří: 

a) využívají mobilní telefonii z důvodu zapojení do externího projektu, přičemž 

náklady na toto užívání jsou hrazeny z rozpočtu tohoto projektu, 

b) budou k tomu oprávněni z rozhodnutí vedoucího příslušného pracoviště, přičemž 

náklady na toto užívání jsou hrazeny z rozpočtu tohoto pracoviště. 

(3) Evidenci mobilní telefonie, včetně přiřazení odpovědné osoby a nákladového 

pracoviště ke každému telefonnímu číslu, vede CVT FI. 

(4) Zaměstnanci, kterým byla poskytnuta možnost užívání služební mobilní telefonie, 

jsou povinni v aplikaci „Osobní hovorné“ (https://inet.muni.cz/app/telef/hovorne) 

(nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce) označit použití mobilní 
telefonie pro soukromé účely. 

https://inet.muni.cz/app/telef/hovorne


 

Článek 4 

Úhrada nákladů za použití pro soukromé účely 

 

(1) Náklady za použití pevných telefonních linek a služeb mobilních operátorů pro 

soukromé účely hradí zaměstnanci FI poukazováním části mzdy na klientský účet 
systému SUPO Masarykovy univerzity.  

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto pokynu a jeho průběžnou aktualizací je 

pověřen tajemník FI. 

(2) Kontrolu dodržování pokynu vykonává Ekonomické oddělení FI. 

(3) Pokyn nabývá účinnosti dnem 1. září 2013. 

 

 
 

 
 

V Brně 30. srpna 2013 
Michal Kozubek 

děkan FI 

 


