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Novela č. 5 

k rozhodnutí děkana PřF UP č. A-14/8/RD 

Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček  

ze sociálního fondu  

Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

 

I. Předmět úpravy 

 

Touto novelou se mění znění rozhodnutí děkana v následujících bodech: 

1. Článek 1 „Druhy příspěvků a pravidla pro jejich poskytování“, odst. 5 se doplňuje takto: 

 

a) Zaměstnancům je poskytován příspěvek na stravování v závodní jídelně UP nebo poskytnutím 

stravovacích poukázek. Zaměstnanec si zvolí buď pouze jednu z těchto dvou možností, nebo 

jejich kombinaci.  

 

b) Stravování v závodní jídelně UP a příspěvek zaměstnavatele na něj vázaný jsou účtovány ve 

mzdě zaměstnance na základě podkladů Správy kolejí a menz UP, která předává Personálnímu 

a mzdovému oddělení PřF UP údaje o počtech odebraných obědů jednotlivých strávníků z řad 

zaměstnanců fakulty. Údaje se automaticky přenáší do mzdového účetního období za měsíc, 

kdy byly obědy v menze odebrány. Výše příspěvku zaměstnavatele na stravování v závodní 

jídelně UP je stanovená samostatně.  

 

c) Příspěvek na stravovací poukázky je účtován ve mzdovém období měsíce, kdy jsou stravovací 

poukázky připraveny k odběru na pracovišti zaměstnance. Systém objednávání a přidělování 

stravovacích poukázek je stanoven s ohledem na maximální zautomatizování celého procesu. 

Zaměstnanec na pracovišti uvede, zda má nebo nemá zájem stravovací poukázky dlouhodobě 

odebírat. Tato skutečnost je zaznačena sekretářkou pracoviště do systému.  

V případě evidence o zájmu odebírání stravovacích poukázek je zaměstnanec obdrží v počtu 

vypočítaném podle jeho docházky za uplynulý měsíc poníženém o odebrané obědy v závodní 

jídelně UP. Stravovací poukázky jsou poskytnuty zaměstnavatelem a převzaty zaměstnancem 

výhradně v plném počtu kusů, na které mu vznikl nárok. Výše příspěvku zaměstnavatele na 

stravovací poukázky hrazeného z provozu jednotlivých pracovišť je 55% z nominální hodnoty 

stravovací poukázky, která činí 85,- Kč/ks. 

d) V případech skončení pracovního poměru má poslední měsíc pracovního poměru zaměstnanec 

nárok pouze na příspěvek na stravování v závodní jídelně UP. Možnost volby stravovacích 

poukázek za poslední měsíc pracovního poměru nebude zaměstnanci poskytnuta, a to 

s ohledem na nemožnost účetního vyrovnání. 

 

2. Článek 1 „Druhy příspěvků a pravidla pro jejich poskytování“, odst. 5 se mění takto: 

 

Dosavadní odst. 5 se mění na odst. 5, písm. e), text zůstává v původním znění. 

 

II. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení rozhodnutí děkana PřF „Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze 

sociálního fondu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ a jeho předchozích 

dodatků a novel zůstávají beze změn. 



2. Tato novela k Rozhodnutí děkana byla projednána s výborem Základní organizace 1582 

Vysokoškolského odborového svazu na PřF UP, která ho dne 18. 7. 2019 odsouhlasila. 

3. Novela nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. 8. 2019.  

 

 

 

V Olomouci dne 22. července 2019 

    doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., v.r. 

                      děkan 

 


