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Příkaz děkana 01/2020

k doplnění k čerpání příspěvků
ze Sociálního fondu FF UP

Článek i

schválení děkanem FF UP a ZO VOS FF UP dochází od 1. 7. 2020 k navýšení
příspěvku ze Sociální fondu UP z Kč 1200 na Kč 1500 měsíčně. Je možno jej využít ve formě
příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na nepeněžní poukázky
na relaxaci, kulturu, sport a zdraví (Flexi Pass). Příspěvek je poskytován v souladu se směrnicí
Rektora UP - „Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na Univerzitě palackého v Olomouci"
č. B3-08/ 4-SROV.
Na

základě

Článek2

Na základě návrhu ZO VOS FF UP a schválení děkanem FF UP upřesňuji čl. 3 odst. 3 „Pravidla
tvorby a užití sociálního fondu na Univerzitě Palackého v Olomouci" B3-08/4-SR a to
následovně:
1.

Zaměstnavatel poskytuje příspěvek na společné nebo individuální sportovní aktivity
a na kulturní akce. Tento příspěvek lze uplatnit výhradně, tzv. nepeněžním plněním .
Nepeněžní plnění znamená, že akci uhradí vždy zaměstnavatel svým jménem, doklady
o nákupu, faktury musí být vždy vystaveny na zaměstnavatele s uvedením údajů
o UP/FF UP (a musí být předem vyhotoven požadavek na objednávku).

2.

Výše uvedený příspěvek ve výši Kč 1 ooo/kalendářní rok je poskytován každému
zaměstnanci UP, který má uzavřený pracovní poměr na FF UP (nevztahuje se
na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), a to bez ohledu na dobu trvání
pracovního poměru a výši úvazku. Příspěvek za kalendářní rok lze sčítat a má platnost
max. 3 roky (nelze jej však vybírat předem).

3. Každý zaměstnanec může sledovat výši svého přísp ěvku na výplatní pásce, kde se pod
označením „SF Benefity kredit", zobrazí zůstatek příspěvku a „SF Benefity čerpání,,,
výše čerpání příspěvku.
4.

Záměr čerpání příspěvku prochází standartním schvalovacím procesem v

(workflow).

systému SAP
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Článek3
Děkanát FF UP předkládá přehled čerpání příspěvků
předcházející kalendářní rok v době přípravy rozpočtu na

za

ze Sociálního fondu FF UP
aktuální rok.

Tento pokyn platí od 1. července 2020 do odvolání.

V Olomouci 1. července 2020

/~
prof. PhDr.

Zdeněk

Pechal, CSc.
děkan FFUP

