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Metodika distribuce propagačních předmětů FF MU 

 

1. Definice propagačních předmětů a forem jejich použití 

Propagační předměty FF MU (dále jen PP) vznikly za účelem reprezentace a propagace 

fakulty. Jejich použití je široké – mohou představovat dárky pro partnery či hosty FF MU, 

pro účastníky konferencí konaných pod hlavičkou FF MU, mohou být použity pro 

propagaci FF MU v ČR i v zahraničí. Nesmí být jakýmkoliv způsobem použity k hanobení 

dobrého jména FF MU např. usazením do nevhodného kontextu. 

Fotografie PP jsou součástí objednávkového formuláře (viz níže), lze si je také 

prohlédnout osobně na Oddělení vnějších vztahů FF MU.  

Distribuci PP zajišťuje Oddělení vnějších vztahů FF MU. 

Logotypy na PP splňují požadavky jednotného vizuálního stylu. 

 

2. Objednávka PP 

Objednávka PP se provádí na základě vyplnění objednávkového formuláře, jehož 

součástí jsou také fotografie FF. Formulář je přístupný na dokumentovém serveru v IS 

zde:  

IS > Dokumenty > FF > Pracoviště > Oddělení vnějších vztahů > Propagační předměty 

FF MU > Objednávkový formulář 

Následně musí být objednávka odeslána na email int@phil.muni.cz. 

Objednávka musí přijít minimálně 30 dní před termínem plánovaného odběru PP; 

v opačném případě nemůže Oddělení vnějších vztahů FF MU zaručit, že PP budou 

k dispozici v požadovaném množství. Přijetí objednávky bude potvrzeno emailem.  

Objednávka je závazná, změny v objednávce lze provádět pouze na základě písemné 

dohody. 

 

mailto:int@phil.muni.cz


Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 
 
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika 

T: +420 549 49 1510, E: info@phil.muni.cz, www.phil.muni.cz 

Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224 

2/2 V odpovědi prosím uvádějte naše číslo jednací. 

3. Vyzvednutí PP 

PP se vyzvedávají na Oddělení vnějších vztahů FF MU, a to po předchozí domluvě 

termínu na emailu int@phil.muni.cz.  

 

4. Platba za PP 

PP lze získat za úplatu (nárok na PP zdarma viz níže); na základě objednávkového 

formuláře a předávacího protokolu bude příslušná částka automaticky přeúčtována na 

relevantní zakázku pracoviště.  

PP lze hradit ze zakázky 8*, jejíž činnost je 8100 (zpravidla prodej publikací), 

případně z jiných mimorozpočtových zdrojů nebo konferencí. PP nelze hradit 

z rozpočtu pracoviště. V případě pochybností se obraťte na ing. Moniku Ondráčkovou 

(kl. 3342, malikova@phil.muni.cz) 

 

5. Nárok na PP zdarma 

Nárok na PP zdarma vzniká v případě použití PP za účelem obdarování hosta či partnera 

FF MU z pověření děkana, proděkanů či tajemníka FF MU. Dále také v případě 

reprezentace FF MU na konferencích či veletrzích; taktéž na základě pověření výše 

jmenovaných. 
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