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1 Aplikace v kostce

Účelem aplikací Osobní přehled majetku a In-
formace o nalezeném majetku je zpřístup-
nit informace z centrální evidence majetku
MU koncovým uživatelům na univerzitě. Apli-
kace jsou dostupné všem zaměstnancům nebo
pracovníkům na dohody, ale také studentům,
a to na adrese https://inet.muni.cz/app/

dochazka/zam_na_prac resp. https://inet.

muni.cz/app/majetek/nalezy_maj1 .

2 Aplikace podrobněji

V článku [1] byla stručně popsána historie evi-
dence majetku na MU. Její centralizace v univer-
zitním ekonomickém informačním systému od
firmy Magion (dále jen EIS Magion) umožnila po-
skytovat informace o majetcích nejen referen-
tům majetku na katedrách fakult, ale také všem
ostatním osobám na akademické půdě (samo-
zřejmě v menším objemu informací a se zřete-
lem na jejich důvěrnost). Aplikace Inetu v sekci
Evidence majetku tedy byly vytvořeny jako nad-
stavba nad EIS Magion, a o dvou z nich, které by
mohly být užitečné každému z vás, je tento člá-
nek.

Evidenci majetku na MU mají jako svou pra-
covní náplň na starosti ekonomové a referenti
majetku fakult nebo kateder. U každého jednot-
livého majetku mohou evidovat jeho umístění
a také osobu, které byl majetek svě̌ren. Každá
osoba má pak možnost vidět v aplikaci Osobní
přehled majetku seznam majetků, u kterých je
uvedeno její jméno, a kontrolovat si tak kdykoliv
(zvláště před inventurami) jeho správnost.

Pro situace, kdy nalezneme (at’ už ve své kance-
lá̌ri nebo někde na chodbě) nějaký majetek, a po-
ťrebujeme o něm zjistit, komu paťrí, případně i
další podrobnější informace, je v Inetu k dispo-
zici aplikace Informace o nalezeném majetku.

1menu Inetu: Ekonomika→ Evidence majetku→ Osobní
přehled majetku resp. Informace o nalezeném majetku

3 Aplikace v praxi

U aplikace osobního přehledu není od uživatele
očekávána žádná akce. Po spuštění se zobrazí ak-
tuální seznam podle centrální evidence majetku.
U každé položky v tomto seznamu jsou zob-
razeny jen základní informace: inventární číslo,
název, výrobní číslo, cena, umístění a v době
psaní tohoto článku nově také datum pořízení.
Majetky jsou seskupeny podle typu majetku a
pracovišt’ jimž majetek účetně náleží. Případné
reklamace na správnost či aktuálnost přehledu
(jak již bylo psáno výše – zvláště před inventu-
rami) pak může každá osoba uplatnit u přísluš-
ného referenta (viz aplikace Přehled práv refe-
rentů majetku na adrese https://inet.muni.

cz/app/majetek/prava_prehled. Na přání ně-
kolika uživatelů bude během příštího roku při-
dána možnost výstupu tohoto seznamu ve for-
mátu PDF, a tak bude možné vytisknout jej v při-
jatelnější podobě.

Pro informace o nalezených majetcích je nutné
v aplikaci zadat alespoň jeden z údajů: čárový
kód (na štítku 8 místné číslo pod jeho grafic-
kou reprezentací), inventární číslo (2-4 písmena
kódu typu majetku a 5 či více číslic identifikač-
ního čísla) nebo výrobní číslo (interní číslovaní
výrobce). Po stisknutí tlačítka “Hledat“ se systém
pokusí majetek dohledat podle zadaných krite-
rií v celé evidenci majetku, tj. v majetcích všech
pracovišt’ MU. Výsledkem hledání může být bud’
informace o nenalezení nebo seznam nalezených
majetků se základními informacemi: čárový kód,
inventární číslo, název majetku, jeho umístění
podle evidence, stav (zda je majetek stále v uží-
vání či je již vy̌razen z evidence a měl být fy-
zicky zlikvidován) a hlavně pracoviště, na kterém
je účetně veden, a odkaz na odpovědné osoby za
majetek na jednotlivých hospodá̌rských sťredis-
cích.

Pokud máte nějaké přání či nápady na vylepšení
výše zmíněných aplikací, uvítáme je na e-mailové
adrese maj-inet@ics.muni.cz.
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