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Příloha č. 1 

 

MMH/......./2017 

Počet listů dokumentu: 5 

Počet příloh: 0 

                                                                                                          Zn.: ZS/.../ZMH/2017 

Zastupitelstvo města Havířova   

usnesením čís. .../..ZM/2017 ze dne 18.12.2017 stanoví tímto tento:  

 

S T A T U T    

sociálního fondu  

 

Článek I 

Účel sociálního fondu 

 

1. Sociální fond slouží k financování některých výdajů spojených se sociálními potřebami 

zaměstnanců statutárního města Havířova (dále jen „zaměstnavatel“), kteří jsou zařazeni 

do Magistrátu města Havířova a uvolněných členů Zastupitelstva města Havířova (dále jen 

„zaměstnanci MMH“) a do Městské policie Havířov (dále jen „MP“). 

 

2. Prostředky sociálního fondu mohou být použity i pro krytí některých potřeb rodinných 

příslušníků zaměstnanců zaměstnavatele. 

 

3. Za rodinného příslušníka se považují manžel (manželka), děti do ukončení povinné školní 

docházky a poté do dosažení 26 let, jestliže se připravují na budoucí povolání studiem, 

nebo předepsaným výcvikem a dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí 

povolání nebo být zaměstnány pro nemoc anebo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální 

postižení trvale neschopné práce. 

 

4. Za dítě se považuje: 

a) dítě osvojené, 

b) dítě, které bylo zaměstnancem převzato do péče nahrazující péči rodičů, 

c) dítě manžela (manželky), žije-li se zaměstnancem ve společné domácnosti. 

 

Článek II 

Tvorba sociálního fondu 

 

Příjmy sociálního fondu jsou tvořeny z těchto zdrojů: 

a) z rozpočtu města ve výši min. 3,0 % z prostředků na platy zúčtovaných zaměstnancům 

MMH a MP v příslušném roce. O konkrétní výši zdroje pro tvorbu sociálního fondu 

rozhoduje ZMH při schvalování rozpočtu města na daný kalendářní rok. Z tohoto zdroje 

náleží MP min. 3,0 % z objemu prostředků na platy zúčtovaných jejich zaměstnancům. 

Do základu pro výpočet odvodu nelze zahrnout odměny neuvolněným členům ZMH, 

předsedům komisí a výborů a jejich členům, 

b) ze splátek finančních zápůjček poskytnutých ze sociálního fondu, 

c) z peněžních a jiných darů, 

d) z přijatých úroků z prostředků na účtu sociálního fondu. 
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Článek III 

Použití prostředků sociálního fondu 

 

Prostředky sociálního fondu lze použít k financování těchto výdajů: 

1. Sociální finanční zápůjčky 

2. Dary při životních a pracovních výročích  

3. Sociální kompenzace  

4. Příspěvky na stravování 

5. Příspěvky na rekreaci, kulturu, sport a zdravotní prevenci 

6. Příspěvky na penzijní nebo životní pojištění 

7. Nákup sportovních a rehabilitačních zařízení. 

 

Článek IV 

Sociální finanční zápůjčky 

 

1. V mimořádně závažných případech lze zaměstnancům MMH a MP, případně nejbližším 

pozůstalým v případě úmrtí zaměstnance MMH, poskytnout sociální finanční zápůjčku až 

do výše 20 000,- Kč (dále „zápůjčka“). 

 

2. Podmínky poskytnutí zápůjčky: 

a) zápůjčka je návratná, se splatností nejpozději do 5 let od jejího poskytnutí, 

b) splatnost první pravidelné splátky musí být sjednána nejpozději do 90 dnů od poskytnutí 

půjčky, 

c) výše jedné splátky činí min. 300,- Kč měsíčně, 

d) zápůjčka je bezúročná,  

e) při rozvázání pracovního poměru je zápůjčka splatná nejpozději ke dni ukončení 

pracovního poměru; při ukončení pracovního poměru z důvodu uvedených v §52 odst. 

c) zákoníku práce, se splatnost zápůjčky prodlužuje na dobu 12 měsíců ode dne 

skončení pracovního poměru za předpokladu, že se za nesplacenou část zápůjčky zaručí 

třetí osoba,  

f) zápůjčka bude poskytnuta na základě písemné smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem MMH a MP, v souladu s výše uvedenými ustanoveními. 

 

Článek V 

Dary při pracovních a životních výročích 

 

1. Ze sociálního fondu poskytne zaměstnavatel zaměstnancům MMH a MP peněžní dary u 

těchto příležitostí: 

a) při pracovním výročí nepřetržitého pracovního poměru u zaměstnavatele v délce 20let a 

každých dalších pět odpracovaných let ve výši 2000 Kč, 

b) při dosažení věku 50 a 60 let, na základě délky trvání pracovního poměru u 

zaměstnavatele, dar ve výši 5000 Kč, 

c) při prvním odchodu do starobního či plného invalidního důchodu dar, na základě délky 

trvání pracovního poměru u zaměstnavatele, ve výši 5000 Kč, 

d) za každých 10 odběrů krve bezpříspěvkovým dárcům krve dar ve výši 2000 Kč. 

 

2. Dar dle Článku V odst. 1 lze poskytnout jako dar peněžní nebo nepeněžní (formou 

poukázek, platebních karet apod.), dle rozhodnutí zaměstnance.  
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Článek VI 

Sociální kompenzace 

 

1. Ze sociálního fondu je možno poskytnout zaměstnancům MMH a MP, se kterými byl 

rozvázán pracovní poměr výpovědí dle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, sociální 

kompenzaci až do výše 10.000 Kč. 

 

2. Ze sociálního fondu poskytne zaměstnavatel zaměstnancům MMH a MP, se kterými byl 

rozvázán pracovní poměr výpovědí dle § 52 písm. d) zákoníku práce sociální kompenzaci až 

do výše 120.000 Kč.  

 

 

Článek VII 

Příspěvek na stravování 

 

Ze sociálního fondu lze přispívat zaměstnancům MMH a MP na stravné. Příspěvek má vždy 

nepeněžní formu. 

 

Článek VIII 

Příspěvek na rekreaci, kulturu, sport a zdravotní prevenci 

 

1. Z fondu lze přispívat zaměstnancům MMH a MP a rodinným příslušníkům zejména na: 

a) kulturní akce, 

b) tělovýchovné a sportovní činnosti (včetně soutěží a vstupenek), 

c) služby, které slouží ke zdravotní prevenci (rehabilitace, masáže apod.), 

d) rekreaci. 

 

2. Ze sociálního  fondu lze přispívat zaměstnancům MMH a MP a jejich rodinným 

příslušníkům na rekreaci vč. dětských, na zájezdy a léčebné bezpříspěvkové pobyty 

v tuzemsku a v zahraničí. 

 

3. Financování může být prováděno pouze formou přímé úhrady subjektům poskytujících 

výše uvedené služby, případně poskytováním poukázek, vstupenek apod. zaměstnancům. 

 

4. Z fondu lze hradit, případně částečně hradit, společné akce pořádané zaměstnavatelem pro 

zaměstnance. 

 

5. Za společné akce se pro účely tohoto Statutu považuje hromadné zakoupení vstupenek, 

případně organizování zájezdů s dobou trvání nepřesahující 3 kalendářní dny po sobě 

jdoucí a u zaměstnanců MP Havířov nepřesahující 5 kalendářních dnů po sobě jdoucích 

v případě ozdravných wellness pobytů. 

 

Článek IX 

Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 

 

1. Ze sociálního fondu lze přispívat zaměstnancům MMH a MP na úhradu splátek penzijního 

nebo životního pojištění. 
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2. Příspěvek se poskytuje bezhotovostním převodem na účet pojišťovny, u které se 

zaměstnanec MMH a MP pojistil. 

 

Článek X 

Nákup sportovních a rehabilitačních zařízení 

 

1. Pro účely sportovního vyžití zaměstnanců MMH a MP a jejich případné rehabilitace může 

MMH resp. MP zakoupit, na základě dohody tajemníka MMH (ředitele MP) a odborové 

organizace, tělocvičná a rehabilitační zařízení.  

 

2. Při nákupu zařízení uvedených v odst. 1. jsou tajemník MMH (ředitel MP) povinni zajistit 

dodržení podmínek dle Zásad o hospodaření s majetkem města. 

 

3. Zařízení zakoupená dle odst. 1. a 2. zůstávají v majetku města. 

 

Článek XI 

Ustanovení společná 

 

1. Hospodaření sociálního fondu se řídí tímto Statutem a rozpočtem sociálního fondu, který je 

schvalován společně s rozpočtem města pro příslušný rok.  

 

2. Finanční prostředky sociálního fondu jsou vedeny na samostatném účtu. 

 

3. Nevyčerpané prostředky sociálního fondu koncem roku se převádějí do příštího roku. 

 

4. Převody prostředků sociálního fondu do jiných fondů zaměstnavatele nejsou přípustné. 

 

5. Před schválením rozpočtu sociálního fondu musí být tento projednán s odborovými 

organizacemi, které sdružují zaměstnance MMH, resp. MP. 

 

6. Tvorba a použití sociálního fondu musí být vždy financována prostřednictvím 

rozpočtových příjmů a výdajů města. 

 

7. Pro konkrétní použití prostředků sociálního fondu zpracovává tajemník MMH, resp. ředitel 

MP a odborová organizace „Zásady“, které musí být v souladu s tímto Statutem. „Zásady“ 

mohou omezit souběh vyplácení některých příspěvků podle tohoto Statutu nebo stanovit 

délky trvání pracovního poměru pro poskytování darů a sociálních kompenzací.   

 

8. Převody přídělu do sociálního fondu se uskutečňují v průběhu roku zálohově z roční 

rozpočtované výše. Vyúčtování celkového přídělu se vyrovná v rámci roční účetní 

závěrky, příp. v rámci schvalování závěrečného účtu města. 

 

9. O konkrétním použití sociálního fondu rozhoduje tajemník MMH (ředitel MP) a příslušná 

odborová organizace, kteří, dle možností sociálního fondu na daný kalendářní rok, stanoví 

výši příspěvků dle čl. VII., VIII. a IX. tohoto Statutu. 

 

10. O uzavření smlouvy o sociální finanční zápůjčce rozhoduje Zastupitelstvo města 

Havířova na návrh tajemníka MMH (ředitele MP) a s vyjádřením odborové organizace. 

Oprávněnost poskytnutí zápůjčky posuzuje Rada města Havířova. Pokud poskytnutí 
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zápůjčky rada města doporučí, nebudou již na veřejném zasedání zastupitelstva města 

důvody zápůjčky projednávány (§81 Občanského zákoníku). Tímto ustanovením není 

dotčeno oprávnění člena zastupitelstva města podle § 82 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

11. Za dobu trvání pracovního poměru dle tohoto Statutu se považuje také pracovní poměr u 

organizací, které byly zrušeny nebo zanikly a jejichž nástupcem je MMH, resp. MP s tím,  

že doba trvání je počítána od posledního vzniku pracovního poměru. 

 

12. Čerpat prostředky sociálního fondu podle článku V., VI., VIII. a IX. tohoto Statutu může 

pouze ten zaměstnanec MMH a MP, jehož pracovní poměr trvá nepřetržitě déle než 12 

měsíců. 

 

Článek XII 

Ustanovení závěrečná 

 

1. Dnem nabytí účinnosti tohoto Statutu sociálního fondu se ruší Statut sociálního fondu, 

který byl schválen Zastupitelstvem města Havířova usnesením čís. 347/8ZM/2011 ze dne 

14.11.2011. 

 

2. Tento Statut sociálního fondu  nabývá účinnosti 1.1.2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Za Zastupitelstvo města Havířova: 

 

 

 

 

Mgr. Jana Feberová     Bc. Josef Bělica 

primátorka města      náměstek primátorky 

 

 


