
       

Informace KIC k nákupu literatury 

 

Při nákupu literatury je nutno se řídit Směrnicí rektora č. 35/2017 Nákup literatury na VUT.  

Literatura (tj. dokumenty tištěné, elektronické neperiodické na hmotném nosiči, speciální jako např. 

mapy, normy a jiné) se objednává prostřednictvím aplikace Nákup na intraportálu VUT, která 

propojuje ekonomický systém SAP a knihovní systém Aleph. 

I. Zadávání objednávek do aplikace Nákup 

1. Objednávky literatury hrazené z prostředků KIC zadává do aplikace vždy odpovědný 

zaměstnanec KIC (paní Jana Jenišová, kl. 7173). Ústav zasílá svůj požadavek do KIC 

prostřednictvím formuláře Požadavek na objednání knih na adresu: 

objednavkaknih@fce.vutbr.cz  

2. Objednávky literatury hrazené z prostředků ústavu nebo projektu doporučujeme 

objednávat stejným způsobem, který je uveden v bodě I, 1. V požadavku na objednání 

literatury je nutno uvést zdroj financování. KIC zadá požadavek do aplikace a následovně ho 

ústav nebo řešitel projektu schvaluje jako příkazce operace.  

Ústav nebo řešitel může objednávku literatury hrazenou ze svých prostředků zadávat i sám 

přímo do aplikace. Objednávku v aplikaci následovně potvrzuje KIC, příkazce operace 

a správce rozpočtu FAST.  

II. Prostřednictvím aplikace Nákup se nemusejí nakupovat tyto dokumenty (dle čl. 2, odst. 1 

Směrnice rektora): 

studijní materiály a skripta určené k dalšímu prodeji či bezplatné distribuci studentům,  

dokumenty a příručky s rychle zastarávajícím obsahem,  

sborníky z konferencí, které jsou v ceně konferenčního poplatku,  

elektronické dokumenty bez fyzického nosiče, přístupné na internetu nebo ve formátu např. PDF. 

III. Nákup literatury na paragon  

Literaturu je možno výjimečně zakoupit i na paragon. V tomto případě se aplikace Nákup vyplní 

dodatečně, datum záznamu v aplikaci je pozdější, než datum na paragonu (na rozdíl od nákupu na 

fakturu, kdy musí datum záznamu v aplikaci předcházet datu uvedeném na faktuře). 

IV.  Další informace poskytne:  

 KIC, paní Jana Jenišová, jenisova.j@fce.vutbr.cz, kl. 7173 

 Odd. ekonomických systémů VUT, paní Radka Koloušková, kolouskova@ro.vutbr.cz, kl. 5635  

 Uživatelská příručka pro nákup na intraportálu VUT - KCentrum – OES  

 

 

Dne 10. listopadu 2016, zpracovala PhDr. Marie Davidová 
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