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Pokyn tajemnice č. 1/2015 

Používání poslucháren a jiných prostor FI 
(ve znění účinném od 20. 9. 2015) 

 

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

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

(1) Tento pokyn upravuje podmínky pro zajištění koordinace užívání poslucháren a ji-

ných společných prostor Fakulty informatiky (dále jen „FI“), zejména s ohledem na 
hospodárnost vynakládaných prostředků na jejich provoz a v neposlední řadě i zod-

povědnost za trvale dobrý stav uvedených místností. 

(2) FI disponuje v současné době těmito posluchárnami a společenskými místnostmi: 

Číslo místnosti Účel použití Vybavení Kapacita (cca.) 

A217 posluchárna vč. AV techniky 76 míst 

A218 posluchárna vč. AV techniky 40 míst 

A318 posluchárna vč. AV techniky 76 míst 

A319 posluchárna vč. AV techniky 40 míst 

A320 posluchárna vč. AV techniky 40 míst 

B204 posluchárna vč. AV techniky 54 míst 

B410 posluchárna vč. AV techniky 38 míst 

B411 posluchárna vč. AV techniky 24 míst 

C416 posluchárna vč. AV techniky 24 míst 

C511 posluchárna  34 míst 

C525 posluchárna  34 míst 

D1 (D104) posluchárna vč. AV techniky 263 míst 

D2 (D002) posluchárna vč. AV techniky 137 míst 

D3 (D304) posluchárna vč. AV techniky 180 míst 

A219 počítačová učebna vč. AV techniky 18 míst 

A215 počítačová učebna vč. AV techniky 16 míst 

B116 počítačová učebna vč. AV techniky 16 míst 

B117 počítačová učebna vč. AV techniky 16 míst 

B130 počítačová učebna vč. AV techniky 52 míst 

B311 počítačová učebna vč. AV techniky 28 míst 

B517 zasedací místnost vč. AV techniky 50 míst 
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A220 seminární místnost vč. AV techniky 12 míst 

A321 seminární místnost vč. AV techniky 12 míst 

A417 seminární místnost vč. AV techniky 8 míst 

A420 seminární místnost vč. AV techniky 8 míst 

 

 

Článek 2 

Účel užívání poslucháren a jiných společných prostor 

 

(1) Uvedené prostory jsou určeny především pro výuku FI, resp. zasedací místnost pro 

akce FI. 

(2) Rezervaci poslucháren pro tyto účely (nad rámec standardního rozvrhu) mohou 
provádět zaměstnanci FI přímo v informačním systému IS (v pracovní dny lze v ISu 

rezervovat učebny do 24:00 hodin). V případě potřeby rezervovat posluchárny pro 
účely výuky mimo běžnou provozní dobu objektu Botanická, je nutná žádost adre-

sovaná tajemnici FI. 

(3) V případě požadavku na rezervaci pro mimovýukové účely nebo na jejich vyu-

žití jinými subjekty (další pracoviště MU, externí organizace) podléhá rezervace 
schválení tajemnicí FI: 

a) v písemné žádosti podané minimálně 2 pracovní dny před termínem požadova-

né rezervace uvede žadatel termín, dobu a účel využití, včetně případného po-
žadavku na zajištění přístupu do počítačové sítě, přítomnost technika apod. 

b) evidenci žádostí o použití za úplatu vede tajemnice FI, která předá podklady 
pro fakturaci ekonomickému oddělení FI, 

c) v případě vzniklé škody je třeba rozsah i způsob kompenzace bezprostředně 
ohlásit rovněž tajemnici FI, 

d) v době pronájmu přejímá žadatel odpovědnost za veškerý inventář vč. audiovi-
zuální techniky (v případě použití kuchyňky i za stav spotřebičů a nádobí), 

e) žádosti o rezervaci podané v kratším termínu než 2 pracovní dny před požado-

vaným termínem rezervace budou zamítnuty. 

 

Článek 3 

Ceník 

 

(1) Používání výše uvedených prostor pro výukové účely FI je bezplatné. 

(2) V ostatních případech za ceny v níže uvedené tabulce: 

Číslo místnosti Cena za pronájem pro MU Cena za pronájem mimo MU 

A217 300,- Kč / hod 750,- Kč / hod 

A218 200,- Kč / hod 500,- Kč / hod 

A318 300,- Kč / hod 750,- Kč / hod 

A319 200,- Kč / hod 500,- Kč / hod 
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A320 200,- Kč / hod 500,- Kč / hod 

B204 300,- Kč / hod 750,- Kč / hod 

B410 200,- Kč / hod 500,- Kč / hod 

B411 100,- Kč / hod 250,- Kč / hod 

C416 200,- Kč / hod 500,- Kč / hod 

C511 100,- Kč / hod 250,- Kč / hod 

C525 100,- Kč / hod 250,- Kč / hod 

D1 (D104) 800,- Kč / hod 2.000,- Kč / hod 

D2 (D002) 500,- Kč / hod 1.250,- Kč / hod 

D3 (D304) 600,- Kč / hod 1.500,- Kč / hod 

A215 400,- Kč / hod ----- 

A219 400,- Kč / hod ----- 

B116 400,- Kč / hod ----- 

B117 400,- Kč / hod ----- 

B130 600,- Kč / hod ----- 

B311 800,- Kč / hod ----- 

B517 400,- Kč / hod 1.000,- Kč / hod 

A220 100,- Kč / hod 250,- Kč / hod 

A321 100,- Kč / hod 250,- Kč / hod 

A417 100,- Kč / hod 250,- Kč / hod 

A420 100,- Kč / hod 250,- Kč / hod 

A502 1.000,- Kč / hod 2.500,- Kč / hod 

 

(3) Cena za pronájem místnosti implicitně a neoddělitelně zahrnuje i cenu za pronájem 
veškeré techniky umístěné v příslušné místnosti. V případě požadavku na přítom-

nost technika apod. je stanovena cena dohodou. 

(4) K uvedeným cenám se připočítává DPH dle platných předpisů. 

(5) V případě nájmu delšího než 5 hodin v jednom dnu je cena za šestou a další hodinu 

stanovena na polovinu základní ceny pronájmu. 

 

Článek 4 

Počítačové učebny 

 

(1) Využití počítačových učeben FI podléhá zvláštnímu režimu. 

(2) O jejich využití pro jiné než výukové účely FI, resp. MU rozhoduje na základě pí-

semné žádosti tajemnici fakulty, která rovněž rozhoduje o stanovení ceny a podmí-
nek. 
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Článek 5 

Pronájem dalších prostor 

 

(1) Případné požadavky na pronájem vstupního foyer budovy, resp. foyer u posluchár-

ny D2 apod. pro mimovýukové účely nebo na jejich využití jinými subjekty 
(další pracoviště MU, externí organizace) podléhají schválení tajemnicí FI: 

a) v písemné žádosti uvede žadatel termín, dobu a účel využití, včetně případného 
požadavku na zajištění přístupu do počítačové sítě, 

b) evidenci žádostí o použití za úplatu vede tajemnice FI MU, která předá podklady 

pro fakturaci ekonomickému oddělení FI, 

c) v případě vzniklé škody je třeba rozsah i způsob kompenzace bezprostředně 

ohlásit rovněž tajemnici FI, 

d) v době pronájmu přejímá žadatel odpovědnost za veškerý inventář. 

(2) Cena pronájmu těchto prostor je stanovena na 50,- Kč/m2 za hodinu, resp. cena 
1 hodiny vstupního foyer nebo foyer u posluchárny D2 pro externí subjekty (mimo 

MU) činí 5.000,- Kč. 

(3) K uvedeným cenám se připočítává DPH dle platných předpisů. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

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

pověřena tajemnice FI. 

(2) Kontrolu dodržování pokynu vykonává Ekonomické oddělení FI. 

(3) Tento pokyn ruší Pokyn tajemnice č. 1/2014 ze dne 15. září 2014. 

(4) Pokyn nabývá účinnosti dnem 20. září 2015. 

 

 
 

 
 

V Brně 20. září 2015 
Lenka Bartošková 

tajemnice FI 
 


