
Informace k čerpání příspěvku z FKSP pracovníkům 

SPŠ polytechnické - COP  Zlín pro rok 2019 
   
Podmínky pro poskytnutí příspěvku z  FKSP na rekreaci, plavenky, předplatné na kulturní a sportovní 

představení a jednorázově zaplacené penzijní pojištění – dle pokynů mzdové účetní, či rehabilitaci u 

certifikovaných poskytovatelů – viz odkaz ZDE,  dle Přílohy č. 2  kolektivní smlouvy  na rok 2019,   ve 

výši  max. 5 000 Kč . 
 

1. Zaměstnanec si vytiskne a vyřídí Požadavek na nákup a vytiskne a vypíše Objednávku    – i když 

ji poskytovatel nepožaduje. Objednávka se nevypisuje v případě penzijního připojištění. Paní Jana 

Holubářová objednávce následně přidělí číslo a nechá ji společně s požadavkem podepsat ředitelem. 

 

2. Na základě objednávky zaměstnavatele bude doručena faktura z cestovní kanceláře nebo 

provozovatele rekreačního, rehabilitačního zařízení v českých korunách na níže uvedenou adresu 

školy s uvedenými náležitostmi faktury  v plné výši nákladů za zaměstnance a jeho rodinné 

příslušníky. 

 

3. Zaměstnanec zaplatí do pokladny školy před zaplacením faktury částku, rovnající se rozdílu celkové 

fakturované částky rekreace a příspěvku z FKSP. 

 

4. Fakturovaná částka bude zaplacena z účtu školy na účet dodavatele pouze při splnění podmínky, že 

zaměstnanec již uhradil do pokladny školy svou alikvotní část. 

 

5. Čerpání částky max. 5 000,- Kč není možné rozložit do více částí. 

 

6. Faktury budou propláceny pouze do 31. 10. 2019. 

 

7. Jednorázový příspěvek na penzijní pojištění bude uhrazen v měsíci listopadu. 

 

 

Fakturační adresa školy - bez zkratek 
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín 

Nad Ovčírnou IV 2528 

760 01  Zlín 

IČ:                 14450500   

DIČ:              CZ14450500  

 

 

Doporučený text faktury:  
 

Na základě Vaší objednávky Vám fakturujeme  rekreaci  (zájezd, rehabilitaci..) do ...…(místo, stát) 

Vašeho zaměstnance   ...............................…. (jméno a příjmení) 

v termínu od / do ........................................… (v průběhu roku 2019) 

Fakturovaná částka celkem ……………. Kč.   

  

_____________________________________________________________________________ 

Vyřizuje:  Iveta Holá, Zdenka Boráková                                        

                 tel.: 577 573 113, 577 573 118     

 

 

Ve Zlíně  2. 1. 2019        Ing. Jiří Charvát v.r.               
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https://nrpzs.uzis.cz/index.php?kraj=CZ072&okres=&obec=&obor=L37&forma=&centrum=&Submit=Vyhledat&pg=mapa-poskytovatelu&ids=&token=56be6726e0804f16503d5b8d81b5427fc5226e7d4148bdf2eae176492899f8e0

