
 
 

Zápis z jednání komise pro čerpání sociálního fondu FF UP dne 3. 6. 2010 
 
 

Přítomni: 
Ing. Andrea Wágnerová za děkanát FF – ekonomické oddělení 
PhDr. Ladislav Jakub za AS FF 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. za ZO VOS FF 
Mgr. Bronislava Macháčková za ZO VOS FF  
 
1. Mgr. Macháčková uvedla účel setkání komise – projednání předložených návrhů na 
půjčku na bydlení a příspěvek na kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců FF vč. technického 
provedení platby ze sociálního fondu FF (v souladu s čl.V Oznámení o čerpání sociálního 
fondu FF UP). 
 
2. Paní prof.Sobotková upřesnila dvě oblasti činnosti komise pro čerpání SF FF UP a jejího 
složení (dále KSF): 
 
I. KSF pro schválení poskytování půjček k překlenutí tíživé finanční situace 
a) zástupce výboru ZO VOS FF UP, 
b) zástupce děkanátu FF UP (děkan či pověřený proděkan), 
c) zástupce AS FF UP. 
 
II. KSF pro schválení nepeněžitého čerpání z fondu pro zajištění kulturního a sportovního 
vyžití zaměstnanců  (článek V. čerpání sociálního fondu FF UP) 
a) zástupce výboru ZO VOS FF UP, 
b) zástupce děkanátu FF UP (děkan či pověřený proděkan), 
c) zástupce AS FF UP. 
 
Navrhujeme doplnit o zástupkyni ekonomického oddělení ing.Wágnerovou. Předložíme ke 
schválení panu děkanovi na jednání 7.6.2010. 
 
2. Komise SF navrhuje: 
ad I) po schválení půjčky doplnit do smlouvy sepisované se zaměstnancem čestné 
prohlášení, že jím uvedené údaje jsou pravdivé, pokud ne, budou následovat sankce. 
ad II) organizační zajištění a administrativa spojená s příspěvky na sportovní a kulturní vyžití 
bude prováděna katedrou/pracovištěm, které o příspěvek požádá. Výše příspěvku bude 
přiznána v r.2010 do částky 450,- Kč na osobu (podle počtu zaměstnanců) přímo na 
příslušné pracoviště. Pokud si pracoviště v daném roce příspěvek nevyčerpá, nebude se 
převádět do následujícího roku. O tuto sumu bude navýšen celkový rozpočet SF, který bude 
opět rozdělen na jednotlivá pracoviště podle počtu zaměstnanců. Předložíme ke schválení 
panu děkanovi na jednání 7.6. 2010. 
 
3. Schválení předložených návrhů:  

 schválení žádosti o půjčku na bydlení pracovnici studijního oddělení ve výši 20.000,- 
Kč s tím, že bude sepsána smlouva s podmínkami splácení (max. doba 3 roky, 
splátky formou srážek ze mzdy) 

 schválení návrhu KKF – příspěvek na návštěvu Kunsthistorického muzea ve Vídni na 
podzim 2010 bude přidělen podle pravidla uvedeného v bodu 2. 

 
 
 
 
 
Zapsala dne 3.6. 2010 
B. Macháčková 


