
 
 

Zápis z jednání komise pro čerpání sociálního fondu FF UP dne 13. 10. 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 
příspěvky 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. Komise schválila následující předložené návrhy: 
 

 poskytnutí příspěvku na sportovní akci Pochod slováckými vinohrady 9.10.2010 pro 
14 zaměstnanců děkanátu ve výši 250,- Kč na osobu s odpočtem již vyčerpaných 
financí (rozdělení dle pracovišť – uvnitř si dělení financí řídí každé pracovitě 
samostatně) – seznam účastníků přiložen 

 poskytnutí příspěvku na kulturní akci Předvánoční Vídeň 11.12.2010 pro 8 
zaměstnankyň SO do maximální výše nevyčerpané finanční částky pro každé 
pracoviště  (450,- Kč na osobu a rok) 

 poskytnutí příspěvku na sportovní akci Vitální svět Kolštejn 12.-13.11.2010 pro 13 
zaměstnanců katedry PCH, KAL, KSR a ICV do výše nevyčerpané finanční částky 
pro každé pracoviště 

 poskytnutí příspěvku na kulturní akci - návštěvu galerie Albertina ve Vídni v prosinci 
2010 pro 10 zaměstnanců katedry KAL a KKF do výše nevyčerpané finanční částky 
pro každé pracoviště. Ing.Wagnerová upozornila na plánovaný autobusový zájezd 
organizovaný RUP za stejným účelem, dr.Jakub prověří, zda by nebylo finančně 
výhodnější se připojit. 
 

3. Ing. Wagnerová zašle členům komise přehled čerpání dle pracovišť a v následujícím roce 
provede přepočet částky na čerpání ze SF dle aktuálního stavu zaměstnanců (od února 
2011 bude možno schvalovat dle nového rozpočtu).  
 
4. Ing. Wagnerová informovala komisi o návrhu proděkana Bilíka, aby se ze SF částečně 
hradilo hlídání dětí zaměstnanců agenturou. Jednalo by se o cca 80,000,- Kč za rok. Komise 
jednohlasně tento návrh nedoporučila. Podle platných norem a Kolektivní smlouvy ani není 
možné takto s financemi ze SF nakládat. 
 
 
Zapsala dne 13.10. 2010 
B. Macháčková 


