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Město Proseč zřídilo na základě § 84 odstavce 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů a ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 5 odst. 1 písm. 

d) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, trvalý 

sociální fond (dále jen „fond“) zaměstnanců zařazených do městského úřadu, zaměstnanců 

zařazených v organizačních složkách města a uvolněných členů zastupitelstva města Proseč 

(dále jen „zaměstnanců“). 

Článek I. 

Základní ustanovení  

Sociální fond je trvalým zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance města a 

uvolněné zastupitele. Je určen k zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců MěÚ, 

zaměstnanců organizačních složek města a dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 

města. Tato směrnice se vztahuje pouze na zaměstnance města, kteří jsou v hlavním 

pracovním poměru na dobu neurčitou a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města. 

Poskytování příspěvků není nárokové, maximální výše příspěvků určují tyto zásady 

s přihlédnutí k možnostem, zdrojům a zůstatku fondu.   

Článek II. 

Příjmy fondu  

(1) Zaměstnavatel vytváří sociální fond z ročního objemu mzdových prostředků zaměstnanců 

města Proseč zařazených do městského úřadu, organizačních složek a uvolněných členů 

zastupitelstva města, zúčtovaných k výplatě v běžném roce. Tento fond bude využíván v 

souladu s těmito zásadami pro jeho používání a s rozpočtem. 

(2) V rámci schváleného rozpočtu a schválených zásad, rozhoduje v konkrétních případech 

rada města a starosta. 

(3) Příjmy fondu tvoří:  

a) základní příděl do sociálního fondu činí max. 5 % z ročního objemu mzdových 

prostředků zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, organizačních složek 

a uvolněných členů zastupitelstva města zúčtovaných k 31. 12. běžného roku, 

b) zůstatek sociálního fondu z předešlého období,  

c) splátky půjček a zápůjček. 
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Článek III. 

Příspěvek na stravování  

(1) Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům splňujícím čl. 1 příspěvek na stravenku/oběd – 

při ceně stravenky 80,- Kč, bude příspěvek ze sociálního fondu činit 35,- Kč, 

zaměstnanec si hradí 20,- Kč a zbývajících 25,- Kč hradí zaměstnavatel z rozpočtu města. 

(2) Úhrada za stravenky zaměstnancem bude prováděna srážkou z platu. 

(3) Příspěvek na stravování/oběd je možno čerpat i ve dnech nepřítomnosti v práci 

v důsledku nemoci, ošetřování člena rodiny a dovolené. 

(4) V případě poskytnutí stravného při služební cestě nebude příspěvek na stravenku/oběd 

z fondu zaměstnanci poskytnut. 

(5) Za odpracovaný den se považuje každý den, kdy zaměstnanec odpracuje minimálně 4 

hodiny - do tohoto času se nezapočítává přestávka na odpočinek. 

Článek IV. 

Návratné bezúročné zápůjčky 

(1) Zaměstnancům lze poskytnout z fondu návratnou bezúročnou zápůjčku na základě 

písemné dohody do výše 15.000,- Kč na bytové účely nebo v tíživých životních situacích. 

(2) O půjčku je možné požádat až po jednom roce nepřetržitého pracovního poměru. 

(3) Výše půjčky je v závislosti na volných prostředcích fondu, žádost se řeší individuálně. 

(4) Každá poskytnutá bezúročná zápůjčka je splatná nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy 

o zápůjčce, úhrada zápůjčky bude probíhat v pravidelných měsíčních splátkách. 

(5) Při skončení pracovního poměru je zápůjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho 

skončení. 

Článek V. 

Nevratné sociální výpomoci 

(1) Z fondu lze poskytnout nevratnou jednorázovou sociální výpomoc zaměstnanci do výše 

10.000,- Kč v případě náhlého úmrtí rodinného příslušníka. 

(2) V případě úmrtí zaměstnance lze z fondu poskytnout nevratnou jednorázovou sociální 

výpomoc nejbližším pozůstalým (manžel, manželka, děti) do výše 10.000,- Kč. 
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Článek VI. 

Odměny a dary 

(1) Při životním výročí 50 let a 60 let věku lze poskytnout zaměstnancům z fondu odměnu 

(dar) do výše 5.000,- Kč 

(2) Při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu lze poskytnout 

zaměstnancům z fondu odměnu (dar) do výše 10.000,- Kč. 

(3) Odměny budou poskytnuty pouze zaměstnanci, jehož pracovní poměr trvá nepřetržitě 

déle než jeden rok. 

Článek VI. 

Penzijní připojištění 

(1) Z fondu lze poskytovat příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem stálým 

zaměstnancům, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou a jejichž 

pracovní poměr trvá nepřetržitě déle než jeden rok. 

(2) Výše příspěvku na penzijní připojištění do 5% hrubé mzdy činí maximálně 300,- Kč 

měsíčně na jednoho pracovníka (minimální částka je 50,- Kč). 

Článek VI. 

Pojištění odpovědnosti za škodu  

(1) Z fondu lze přispívat zaměstnancům na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu povolání a to až do plné výše příspěvku, pokud mají uzavřenou pracovní smlouvu 

na dobu neurčitou a jejichž pracovní poměr trvá nepřetržitě déle než jeden rok. 

(2) Výše příspěvku se řídí smlouvou s pojišťovnou. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Na poskytování příspěvků není právní nárok. 

(2) Touto směrnicí se nahrazují zásady pro tvorbu a užívání sociálního fondu Obecního 

úřadu v Proseči schválené zastupitelstvem obce dne 29. 5. 2001, včetně navazujících 

dodatků a dalších interních předpisů pro využívání prostředků fondu.  

(3) Tato směrnice byla schválena usnesením Zastupitelstva města Proseč dne 12. 6. 2017 

usnesením č. 2/2017 a nabývá účinnosti dne 12. 6. 2017. 
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V Proseči dne 12. 6. 2017 

 

Miloslav Hurych v. r.             Bc. Jan Macháček v. r. 

místostarosta              starosta 


