
Stanovení bližších zásad používání FKSP v roce 2018 zaměstnanci 

SPŠP-COP Zlín 
 

 

1) Každému zaměstnanci bude poskytnut příspěvek pouze na jedno hlavní jídlo v průběhu 

směny ve výši 9 Kč (hlavní jídlo je oběd nebo večeře). 

2) Zaměstnancům bude poskytnut peněžní dar při životních jubileích: 

a) 50 let dožitého věku …………………………………………………….      3 000  Kč 

b) 55 let dožitého věku …………………………………………………….      2 000  Kč 

c) 60 let dožitého věku …………………………………………………….      2 000  Kč 

d) první odchod do starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně ……..       4 000  Kč 

              (Tím se rozumí ukončení pracovního poměru bez odstupného při odchodu do 

starobního nebo invalidního důchodu. První odchod do starobního nebo invalidního 

důchodu se počítá v okamžiku, kdy je zaměstnanci doručeno Rozhodnutí z ČSSZ o 

starobním nebo invalidním důchodu. Netýká se zaměstnanců, kteří již tento finanční 

dar obdrželi v souladu s předchozími kolektivními smlouvami.) 

Podmínkou pro výplatu výše uvedených peněžních darů je minimálně 60 měsíců 

zaměstnání v organizaci.  

3)  Zaměstnancům bude poskytnut peněžní dar při pracovních výročích: 

za 20, 25, 30, 35 a 40 odpracovaných let …………………………………      2 000   Kč 

Do pracovního výročí se započítávají odpracované roky u SPŠP-COP Zlín a jejich 

právních předchůdců. Do výročí nelze zahrnout práce konané na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. Peněžní odměny jsou vypláceny ve výplatním termínu 

v měsíci, kdy na ně vznikl nárok, nejpozději do konce běžného roku. 

4) Zaměstnavatel a zástupci ZO odborů uspořádají pro zaměstnance na závěr kalendářního 

roku 2019 společné setkání s programem. Příspěvek v předpokládané výši 35 000  Kč. 

5) Zaměstnavatel a zástupci ZO odborů uspořádají pro zaměstnance na jednotlivých úsecích 

během roku 2019 akce s kulturním nebo sportovním programem. Příspěvek na jednoho 

účastníka je do výše 100  Kč. 

6) Zaměstnavatel poskytne příspěvek do výše 5 000 Kč vždy pouze na jedno čerpání 

z následujících možností: rekreační pobyt či zájezd, vstupenky na kulturní, tělovýchovné a 

sportovní akce, rehabilitace (příspěvek na rehabilitaci je pouze na poskytovatele, kteří 

jsou vedeni v Národním registru poskytovatelů zdravotnických služeb (odkaz na web 

s výčtem je uveden na stránkách školy v sekci Dokumenty - FKSP), plavenky, náklady na 

vzdělávací kurzy. Pro tyto účely lze z fondu přispívat zaměstnancům a jejich rodinným 

příslušníkům.  Dále lze jednorázově hradit zaměstnancům příspěvek na penzijní 

připojištění se státní příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření. Jednorázový příspěvek 

na tato pojištění bude uhrazen v měsíci listopadu. Podmínkou pro vyplacení příspěvků 

jmenovaných v tomto bodu, je uplynutí zkušební doby, tj. 3 měsíce.  

7) Zaměstnavatel a zástupci ZO odborů se dohodli, že na setkání pracovníků školy 

s důchodci (tj. pracovníci, kteří ukončili pracovní poměr a při prvém odchodu do 

starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali v SPŠP - COP Zlín nebo u jejich 

právních předchůdců) přispějí na drobné občerstvení částkou do výše 50  Kč na osobu. 

8) Zbývající finanční prostředky budou převedeny jako rezerva do rozpočtu roku 2020. 

 

Ve Zlíně dne 2. 1. 2019 

 

 

       Ing. Jiří Charvát                          Mgr. Dana Stiskálková  Bc. Jan Kulíšek 

…………………………….        ……………………………….     …………………………… 
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