
 
 
 

Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP  28. 3. 2019 
 
 
 

Přítomni: 
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., Mgr. Anna Gáborová, Valerie Vejmolová, Hana Růžičková, Mgr. 
Bronislava Macháčková  
 
 
1. Zahájení: seznámení přítomných s programem jednání. 
 
2. Odsouhlasení návrhu EO a personálního oddělení – formulář k výběru varianty čerpání SF 1.200 
Kč měsíčně na zaměstnance (od 1. 5. 2019) s návrhem na modifikaci podmínek (délka zaměstnání, 
velikost úvazku, rozšíření na životní pojištění). Operativně projednáno s tajemnicí FF. Uvedenou 
modifikaci lze uplatnit pouze u nepeněžních poukázek (Flexi Pass) – po schválení děkanem - takto: 
nepeněžní poukázky na relaxaci, kulturu, sport a zdraví v hodnotě 1.200 Kč budou poskytnuty 
zaměstnancům FF s úvazkem od 0,5 výše po půl roce trvání pracovního poměru. Další návrhy 
uplatnit nelze (vnitřní předpisy UP, otázka zdanění …). Tedy v ostatních bodech zůstává návrh 
nezměněn: úvazek od 0,7; min. 2 roky na UP; min. 200 Kč vlastní vklad – výběr varianty buď 1.200 
Kč na penzijní připojištění, nebo 700 Kč na penzijní připojištění a 500 Kč poukázky Flexi Pass. 
Formulář bude rozeslán zaměstnancům FF v průběhu dubna, aby si mohli zvolit variantu čerpání a 
případně změnit podmínky na svých účtech důchodového připojištění. 
 
3. Výbor děkuje dr. Bernátkovi za návrhy benefitů a pověřuje ho, aby vyhodnotil, na koho je třeba 
apelovat v rámci jednotlivých úrovní. 
 
4. Podněty na další čerpání SF: 
- vytvoření „osobního účtu“ zaměstnance, kde by se dle korektního rozdělení naspořených 
prostředků v SF každému zaměstnanci alokovala poměrná částka. Tuto částku by si zaměstnanec 
mohl čerpat v rámci každého roku, nevyčerpané finance by se převáděly do roku následujícího, max. 
však na dobu 3 let.  
 
- čerpání prostředků z „osobního účtu“. 
a) společné sportovní či kulturní vyžití zaměstnanců (jako dosud) 
b) příspěvek na rodinnou dovolenou 
c) příspěvek na dětské tábory 
 
- mimořádný příspěvek ze SF v případě úmrtí zaměstnance vyplacený v poslední mzdě (na 
podobném principu, jako dosavadní odměna při určitém počtu odpracovaných let či odchodu do 
důchodu) 
 
5. Benefit pro členy ZO VOS FF: 
Na konci roku bude členům ZO VOS předán nepeněžní benefit formou Flexi Passů v max. výši 500 
Kč (v poměrné částce dle délky členství). 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 28. 3. 2019 
B. Macháčková, v. r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválil: 
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. 
předseda ZO VOS FF UP 


