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Pravidla používání firemního telefonního tarifu

IPS poskytuje svým zaměstnancům s úvazkem 0,5 (pozice THP, L a AP) a výše

telefonní tarif – neomezené volání a sms v rámci České republiky a 30 GB mobilních

dat v rámci České republiky k pracovním účelům. Nové žadatele o tarif přidáváme

jedenkrát ročně na základě žádosti na sekretariátu.

Pokud vyúčtování za telefonní číslo přesáhne 750 Kč, je zaměstnanec povinen

uhradit rozdíl. Limit 750 Kč je na základě přiložené kalkulace v souvislosti s výkonem

práce považován za náklad vynaložený na zajištění a udržení činnosti IPS. IPS

neproplácí prémiové sms a soukromé zahraniční telefonní služby včetně roamingu.

Prémiové sms jsou od zablokovány.

Čerpání datových a hlasových služeb při komunikaci se zahraničními účastníky je

spojené s pracovními povinnostmi zaměstnanců IPS, které jsou mimo jiné popsány
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ve Strategii internacionalizace IPS a ve Vyhlášce ředitele č. 3/2020 Výuková mobilita

vědecko-pedagogických pracovníků IPS v rámci programu ERASMUS+.

Kalkulace telekomunikačních služeb

Vysoutěžené tarify UK po České republice Kč/měsíc

Volání neomezený tarif 168

Data 30 GB 350

hrazeno celkem 518

Příklad využití telekom. služeb  se zahraničními účastníky

Služby čerpané navíc nad tarif UK Kč/jednotku Kč 10

Mezinárodní volání Evropa - EU 2 20

Mezinárodní volání Evropa non EU 4,9 49

Mezinárodní SMS 1 10

Roaming - příchozí - Evropa non EU 6 60

Roaming - odchozí- Evropa non EU 12 120

součet za zahraniční telekomunikační služby 259

Maximální částka hrazená IPS

Služby Kč
ČR volání + data (vysoutěžené UK) 518

Limit IPS pro zahraniční telekomunikační služby 232

Částka hrazená IPS celkem 750

Postup vyúčtování

Účetní doklad – faktura, je měsíčně zasílána z oddělení informačních technologií na

IPS ekonomické specialistce, včetně detailních vyúčtování za každé telefonní číslo.

Ekonomická specialistka vypracuje přehled vyúčtování za každého zaměstnance,

který přesáhl vysoutěžený tarif UK a využívá limit IPS.

Tento přehled vyúčtování, pokud částka přesáhne limit IPS, zašle sekretariát IPS na

personální oddělení, které provede srážku ze mzdy a dále na ekonomické oddělení,

které účetní doklad zaúčtuje a zaplatí dodavateli služeb.

Pokud bude zaměstnanec využívat firemní telefonní tarif, je povinen neprodleně

podepsat souhlas se srážkou ze mzdy na personálním oddělení.
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