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Směrnice upravující používání mobilních služebních 
telefonů zastupiteli a zaměstnanci města Žďár nad 

Sázavou 
 
 

Město Žďár nad Sázavou v souladu s § 38 a §102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(dále jen zákon) poskytuje s výkonem mandátu zastupitelům a pro plnění pracovních 
úkolů vybraným zaměstnancům města služební mobilní telefon pro zajištění jejich 
dostupnosti a k  plnění pracovních úkolů. Používání a  ú h r a d u  nákladů  těchto 
zařízení upravuje tato směrnice. 

 
Čl.1 
Účel 

 
K zajištění operativní komunikace, dostupnosti uvolněných zastupitelů a vybraných 
zaměstnanců města (dále jen uživatelé) poskytuje město Žďár nad Sázavou mobilní 
telefonní přístroj a mobilní telekomunikační služby prostřednictvím schváleného dodavatele.  
Nárok na přístroj a služby mají uvolnění zastupitelé na základě zvolení do uvolněné funkce, 
po podpisu smlouvy a po dobu výkonu uvolněné funkce. O zaměstnancích, kteří budou 
využívat služební telefon, rozhoduje na základě jejich pracovní náplně tajemník MěÚ. Nárok 
na přístroj a služby mají vybraní zaměstnanci na základě pracovního poměru, po podpisu 
smlouvy a po dobu trvání pracovního poměru. Poskytnutá mobilní zařízení jsou majetkem 
města. 
K zajištění operativní komunikace, dostupnosti zastupitelů poskytuje město Žďár nad 
Sázavou mobilní telekomunikační služby prostřednictvím schváleného dodavatele. 
Zastupitelé jsou zařazení do 2. Skupiny uživatelů uvedené v čl.2 a 3 
Náklady vyplývající z provozu mobilních zařízeni a služeb jsou provozním nákladem 
příslušné položky rozpočtu města.  
 

Čl.2 
Používání 

 
 

Město Žďár nad Sázavou s ohledem na zajištění dostupnosti, komunikace a provozu 
stanovuje 2 skupiny uživatelů služebních telefonů. 
Skupina  č. 1 - je tvořena uživateli, kteří vzhledem ke své činnosti, funkci nebo pracovnímu 
zařazení používají mobilní telefon pro volání a příjem hovorů s velkou frekvenci a 
pravidelně. 
Skupina č. 2 - je  tvořena uživateli, kteří vzhledem ke své činnosti, funkci nebo pracovnímu 
zařazení používají mobilní telefon převážně pro příjem hovorů s nízkou frekvencí a 
nepravidelně. 
Uživatelé mohou poskytnuté přístroje a služby používat pro služební i soukromé účely. 

 
Čl.3 

Úhrada telefonních hovorů 
 
 
Výše a způsob úhrady za používání pro soukromé účely je u uživatelů stanovena 
následovně: 
Skupina č. 1 - město měsíčně uhradí za každé přidělené služební telefonní číslo pevnou 
částku 120 Kč, zbývající náklady až do celkové fakturované částky jdou k tíži uživatele a 
budou měsíčně uhrazeny srážkou ze mzdy nebo odměny. 
Skupina č. 2 - město měsíčně uhradí za každé přidělené služební telefonní číslo pevnou 
částku 65 Kč, zbývající náklady až do celkové fakturované částky jdou k tíži uživatele a 
budou měsíčně uhrazeny srážkou ze mzdy nebo odměny. 



Čl.4 
Účinnost 

 
Tato směrnice nabývá účinnosti po schválení radou města a bude poprvé uplatněna na 
vyúčtování za měsíc listopad 2018. 
Rada města schválila tuto směrnici na své 98.schůzi dne 22.10.2018. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne: 18.10.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města  Ing. Jan Havlík, MPA – tajemník MěÚ 


