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Novela č. 4 

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. 1 „Příspěvek na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem a příspěvek na doplňkové penzijní spoření“, 1. věta, se mění        

a doplňuje takto: 

Zaměstnancům PřF UP, jejichž pracovní poměr na UP trvá ke dni podání žádosti o poskytnutí 

příspěvku nepřetržitě nejméně 2 roky a zároveň výše jejich pracovního úvazku činí po tyto       

2 roky alespoň 0,7 (tj. 28 hod. týdně), a kteří splňují další podmínky (zejm. výše vlastního 

vkladu zaměstnance) stanovené vnitřní normou UP, může být poskytnut příspěvek na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem a příspěvek na doplňkové penzijní spoření ve výši 400,– Kč 

měsíčně. 

2. Článek 1 „Druhy příspěvků a pravidla pro jejich poskytování“, odst. 3 „Příspěvek na kulturu            

a sport, na rehabilitaci, vitamíny a očkování“, 1. věta, se mění a doplňuje takto: 

Zaměstnancům PřF UP, může být v kalendářním měsíci formou nepeněžních poukázek (šeků) 

poskytnut jednorázový příspěvek v hodnotě 400,- Kč měsíčně. 

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

V akademickém roce 2019/2020, tj. počínaje dnem 1. 9. 2019 a konče dnem 31. 8. 2020,            

resp. počínaje výplatním termínem za období 9/2019 a konče výplatním termínem za období 

8/2020, přispěje fakulta na stravování svých zaměstnanců ze zdroje sociálního fondu ve výši 

20,- Kč na 1 stravovací poukázku nebo 1 stravování v závodní jídelně UP. Příspěvek náleží 

zaměstnancům, kteří mají nárok na příspěvek na stravování na základě čl. 3 odst. 5 vnitřní 

normy UP Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

 

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 zůstávají beze změn. 

2. Tato novela k Rozhodnutí děkana byla projednána na základě kladného doporučení členů kolegia 

děkana na svém zasedání dne 12. 6. 2019 s výborem Základní organizace 1582 Vysokoškolského 

odborového svazu na PřF UP, která ho dne 13. 6. 2019 odsouhlasila. 

3. Novela nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. 9. 2019.  

 

V Olomouci dne 9. července 2019 

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

                      děkan 


