
Příloha č. 1 k Dohodě o čerpání a poskytování příspěvku ze SF od 1. 1. 2016 

 

 

 Metodický pokyn k čerpání prostředků ze SF PJ Ostrava na rekreační pobyty, tábory 

dětí a mládeže, léčebné a ozdravné pobyty v roce 2016. 

  

1) Dotované rekreace z katalogu cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o.: 

Potvrzování, evidence : 

 úsek personální – přízemí budovy PJ Ostrava, Nádražní 88/192 

 pavla.olbrechtova@cdcargo.cz  602 289 202 

 nadezda.karaskova@cdcargo.cz  724 851 001 

              lea.jerabkova@cdcargo.cz               602 158 637 

 

 úsek personální – výpravní budova v Olomouci ( vedle MúS) 

        alena.privrelova@cdcargo.cz   602 269 301 

        alena.belovska@cdcargo.cz   602 242 831 

 

2) Dotované rekreace ze SF PJ Ostrava z ostatních CK 

- pouze pro zaměstnance + 1 RP  dle Zásad 

   Druh/družka nutno dodat dle Zásad SF pro rok 2016 (čestné prohlášení) 

 

Výše příspěvku:  

 Zahraniční rekreace: 

- až do výše 40% z ceny poukazu 

- max. do výše 2 250,00 Kč pro každého 

- Příspěvek nesmí přesáhnout 225,00 Kč na pobytový den 

 Tuzemská rekreace 

- až do výše 50% z ceny poukazu 

- max. do výše 1 225,00 Kč pro každého 

 Dětská rekreace, tábor – 2 x v průběhu roku 

- Až do výše 50% z ceny poukazu max. 2000,00 Kč 

 

Žadatel: 

1) vyplní „Žádost o poskytnutí příspěvku dle přílohy č. 2 Opatření ředitele PJ Ostrava č.…. 

a) vyplněnou žádost musí žadatel osobně naskenovat: 

 ze své osobní e-mailové adresy  

 nebo od svého komandujícího, strojmistra. 

b) žadatel, komandující, strojmistr naskenuje žádost na určené e-mailové adresy 

c) na zpracování žádosti o příspěvek ze SF PJ Ostrava na rekreaci a tábory v roce 

2015 jsou určené tyto zaměstnankyně: 
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 Paní Kamila Lekkiová bude vyřizovat požadavky na rekreace pro - Provozní 

jednotku, a pro všechny zaměstnance PP Ostrava hl.n., Bohumín, Český 

Těšín, Ostrava Kunčice  

e-mail: kamila.lekkiova@cdcargo.cz, mobil: +420 725 554 270 

 Paní Eva Růžičková bude vyřizovat požadavky pro všechny strojvedoucí a 

všechny zaměstnance PP Olomouc, Přerov, Valašské Meziříčí  

e-mail: eva.ruzickova@cdcargo.cz, mobil: + 420 602 236 304, 

d) vzhledem ke skutečnosti, že agenda vyřizování žádostí na rekreace přechází na 

úsek práce a mzdy a prioritu mají mzdy, musí žadatel počítat se skutečnosti, že 

vyřízení žádosti se může v době uzávěrky (od 27 dne měsíce do 3. dne 

následujícího měsíce) zdržet i dva dny a proto buďte trpěliví 

e) v mimořádných případech – kdy žadatel potřebuje rekreaci, tábor vyřídit na 

poslední chvíli může být tato žádost se žadatelem vyřízená osobně v pracovní dny 

od 7,00 hod. – 11,00 hod. - místnost PaM č. dveří 110, v přízemí budovy PJ 

Ostrava.  

f) Žadatel musí v žádosti vyplnit všechny požadované údaje. 

Důležité je uvést: 

 tf. kontakt, e-mail pro korespondenci 

  u CK u které si pobyt – rekreaci objednává, tf. kontakt, e-mail  

 rovněž musí žadatel uvést, zda objednávku má zpracovatel odeslat na CK 

nebo si ji doručí osobně sám 

 

3) Určený zaměstnanec: 

 zaeviduje došlou žádost zaměstnance,  

 vypočte výši příspěvku ze SF PJ Ostrava 

 vydá žadateli - zašle na adresu odkud žádost došla ( e-mail) kopii žádosti s uvedením 

výše příspěvku SF PJ Ostrava, 

 vystaví objednávku, na základě které bude pořadatelem akce vystavena faktura na 

určenou adresu, která musí obsahovat povinné údaje daňového dokladu a dále: 

o jméno, příjmení zaměstnance (Z – zaměstnanec, D – důchodce) a 

název PJ Ostrava; 

o celkovou cenu poukazu; 

o cenu k úhradě 

Zaměstnanec může doložit nezaplacenou fakturu od pořadatele akce současně se žádostí o 

příspěvek ze SF. 

 

 

 

 

 

mailto:kamila.lekkiova@cdcargo.cz
mailto:eva.ruzickova@cdcargo.cz


4) Úhrada za rekreaci, tábor: 

- bude provedena bezhotovostně v Kč. 

- úhradu nelze provést srážkou ze mzdy  

- faktura za rekreaci nebude uhrazena pokud zaměstnanec neuhradil určenou částku 

Částka musí být žadatelem uhrazená nejpozději 7 - dnů před splatností uvedené na faktuře. 

 

Pokud žadatel objednávku zruší, oznámí neprodleně tuto skutečnost zaměstnanci, který 

objednávku vystavil. 

Tento výše uvedený způsob žádostí a objednávek platí i pro TDM (tábory dětí a mládeže) 

 a LOP (léčebné a ozdravné pobyty). 

 

Metodický pokyn k čerpání prostředků ze SF PJ Ostrava na: 

 rekreační pobyty, tábory dětí a mládeže, léčebné a ozdravné pobyty v roce 2016 bude projednán 

s odborovými zástupci v měsíci únoru 2016. 

 

 

V Ostravě dne: 29. 12. 2015 

        ……………………………… 

         ředitel PJ Ostrava 

         Ing. Pavel Kuřil v. r. 


