V Olomouci, 15.1.2019
Věc:

Oznámení o výši poskytovaných příspěvků zaměstnancům VTP UP
ze sociálního fondu pro rok 2019
V souladu s ustanoveními Směrnice rektora UP č. B3-08/4 - Pravidla tvorby a užití
sociálního fondu na Univerzitě Palackého v Olomouci, jejího Dodatku č. 1 B3-11/6SR, Dodatku č. 2 B3-17/4-SR a Metodického pokynu kvestorky UP č. B3-08/3-MPK –
Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze
sociálního fondu Univerzity Palackého v Olomouci stanovuji pro zaměstnance
Vědeckotechnického parku UP výši příspěvků pro rok 2019 takto:

1.

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a příspěvek na
doplňkové penzijní spoření. (dále jen důchodové spoření) a příspěvek na
soukromé životní pojištění
- Výše měsíčního příspěvku na důchodové spoření pro rok 2019 je odvozeno od
měsíční úložky spořitele: výše měsíčního příspěvku pro zaměstnance bude rovna
částce, kterou si zaměstnanec měsíčně spoří, a to až do výše 2000,- Kč.
- Výše měsíčního příspěvku na soukromé životní pojištění pro rok 2019 je Kč pro
jednoho zaměstnance 500,- Kč.
- V případě, že budou zaměstnanci poskytovány oba příspěvky současně, tak jejich
souhrnná částka smí činit nejvýše 2000,- Kč měsíčně v průběhu celého roku.
- Podmínky pro poskytování výše uvedených příspěvků se tímto oznámením
nemění. Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele jsou obsahem odst. 2 čl. 4
Směrnice rektora UP.

2.

Příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci, vitamíny a očkování
- Příspěvek bude vyplácen formou poukázek Unišek, a to zpětně po ukončení
kalendářního roku 2019.
- Výše příspěvku je stanovena takto: Za každý měsíc, odpracovaný v roce 2019 ve
VTP UP, náleží každému zaměstnanci poukázka ve výši 1000,- Kč. Při částečném
úvazku bude hodnota poukázky odpovídat poměrné části jeho úvazku.

3.

Poskytování darů k životním a pracovním jubileím
Tyto příspěvky budou poskytovány v souladu s odst. 6 čl. 3 a článků 5 a 6 Směrnice
rektora UP.

4.

Bezúročné nenávratné půjčky k překlenutí tíživé finanční situace zaměstnance
Tento příspěvek může zaměstnavatel v roce 2019 poskytnout v souladu
s ustanoveními článku 3., odst. 7 Směrnice rektora UP.

5.

Pověřený zaměstnanec VTP UP
Pověřeným zaměstnancem VTP UP ve vyřizování záležitostí týkajících se realizace
výše uvedených bodů je Ing. Dominika Knappová.
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