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Všichni 

zaměstnanci Zdroj financování

Rok 2016 

čerpáno

 v tis. Kč

* Dovolená navíc (nad základ Zákoníku práce)

    Akademičtí 40 dnů, neakademičtí 25+3 ano
Příspěvek MŠMT/

Rozpočet FF x

* Příspěvek na penzijní připojištění 

   měsíčně až 400 Kč

   alternat. možnost poukázek Sodexo na rehabilitaci apod. 
2/

ano 
(dle pravidel)

Sociální fond (SF) FF/

spolufinancování 

penz. připojištění 744

* Odměny za pracovní a životní výročí
ano 

(dle pravidel) SF a fond odměn FF 606

* Možnost půjčky v tíživé sociální situaci
ano 

(dle pravidel) SF FF 0

*  Příspěvek na stravování

   (až 50 Kč na jídlo), menza a stravenky
ano 

(dle pravidel)

Příspěvek MŠMT/

Rozpočet FF/

spolufinancování jídla 3 238

*  Příspěvek na alternativu k penz. připojištění 2/

  a na hromadné kulturní/sportovní akce pracovišť
ano 

(dle pravidel) SF FF 510

*  Možnost využití home office (práce z domu)

  (dle domluvy s nadřízeným) 

ano
s výjimkou děln. 

profesí x

* Možnost využití techniky (PC, foto apod.)

   pro soukromé účely na základě smlouvy ano x

* Možnost zapůjčení služebního vozidla 

   Fordu Tranzit ano

Příspěvek MŠMT/

Rozpočet FF/

spolufinancování x

*  Možnost jazykového vzdělávání v JŠ FF

    s příspěvkem FF
ano 

(dle pravidel)

Rozpočet FF/

spolufinancování 275

*  Možnost využití rektorského a děkanského

   volna - např. sportovní den

   (dle domluvy s nadřízeným) ano x

*  Využití mateřské školky UP (dle kapacity)
rodiče s malými 

dětmi

Rozpočet FF/

spolufinancování 16

*  Využití parkánových zahrad Křížkovského 

   pro soukromé akce ano

Příspěvek MŠMT/

Rozpočet FF/

spolufinancování x

5 389

   Evidenční fyzický počet zaměstnanců 464

Průměrné čerpání na 

1 fyz. zam 

v Kč měsíčně 968 Kč

Data: IS SAP
Zpracovala: J. Menšíková,  tajemnice FF UP

 dne 10. ledna 2017

1/ viz Kolektivní smlouva UP, FF UP, Směrnice rektora, kvestora k čerpání SF, rozhodnutí děkana FF

2/ Volba na základě žádosti

Zaměstnanecké benefity FF UP 
1/

*  Celkem vyčíslitelné benefity 2016 


