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Pravidla pro poskytování příspěvku ze sociálního fondu (dále jen Pravidla) 
 
1. Úvodní ustanovení 
 
Tato Pravidla stanovují bližší podmínky pro poskytování příspěvku ze sociálního fondu podle 
schválených Zásad pro použití prostředků ze sociálního fondu (dále jen Zásad) . Účelem obou 
materiálů je sjednocení  způsobu poskytování příspěvků ze sociálního fondu  u těch plnění, 
kde nejsou nastavena v rámci společnosti jednoznačná pravidla kolektivní smlouvou nebo 
jiným vnitřním předpisem. 
 
2. Výklad pojmů 
 
Zajišťuje – odpovědná strana zabezpečuje nákup jednotlivých plnění dle Zásad, zajišťuje  
rozdělení a distribuci  těchto plnění k zaměstnancům, provádí veškeré administrativní úkony 
nutné k vypracování podkladů k čerpání příslušného příspěvku ze sociálního fondu.   
     
3. Platnost 
 
Tato Pravidla platí pro  poskytování plnění podle Zásad  od 1.července 2011 a sestavení 
rozpočtu sociálního fondu na rok 2012 a roky následující. 
 
4. Oprávněné osoby 
 
Osobami, kterým je možno poskytnout  plnění  dle Zásad jsou:  

a) zaměstnanci SD a.s. 
b) rodinní příslušníci  zaměstnanců (bod 10.1 platné KS) 
c) důchodci – bývalí  zaměstnanci (bod 10.1 platné KS) 

Příspěvek na dětskou rekreaci dle bodu 1 Zásad lze poskytnout i dítěti po zemřelém 
zaměstnanci. 
Příspěvek na rekreaci  dle bodu 2 Zásad lze poskytnout i vdovám, resp.vdovcům po bývalých, 
již zemřelých zaměstnancích pouze v roce úmrtí bývalého zaměstnance (-kyně). 
 
5. Rovné zacházení 
 
Při rozhodování o poskytování příspěvku ze sociálního fondu  podle  Zásad a Pravidel musí 
být  ze strany zaměstnavatele i odborové organizace přistupováno rovně ke všem 
oprávněným osobám. 
 
6. Výše příspěvku ze sociálního fondu  
 
Pro jednotlivé účely  tj. dětskou rekreaci, rekreaci, kulturu a sport se výše příspěvku ze 
sociálního fondu stanoví  podle Zásad.  
Součástí  Zásad jsou i jednotné formuláře, které se budou používat při tvorbě kalkulací, 
stanovení cen a následném vyúčtování poskytnutých příspěvků.  



 3 

V případě, že v Zásadách není výše příspěvku stanovena taxativně,  rozhodne o  výši 
příspěvku   PŘ v souladu s vnitřními předpisy  a v dohodě s odborovou organizací. 
 
 
7. Dětská rekreace 

 
 Dětskou rekreaci zajišťuje odborová organizace. 

 
 Příslušná odborová organizace může po dohodě všech ZV stanovit v rámci prostředků 

přidělených v rozpočtu SF na dětskou rekreaci,  na které  položky  uvedené v Zásadách se 
bude příspěvek poskytovat  nebo u některých položek limitovat prostředky. 

 
 Dítě  zaměstnance může obdržet v kalendářním roce příspěvek ze SF maximálně na jednu 

letní a jednu zimní rekreaci.  V případě nedostatečného zájmu o již zajištěný rekreační 
pobyt, rozhodne o poskytnutí dalšího příspěvku personální ředitel na návrh  zajišťovatele.  

 
 Při stanovení výše příspěvku dle bodu 1.2, 1.4 a 1.5 Zásad se do základny pro výpočet 

ceny poukazu dítěte zahrne i hodnota poukazu instruktorů (vedoucích) za podmínky, že 
jsou zaměstnanci SD a.s. nebo jejich rodinnými příslušníky. Počet instruktorů musí být 
dohodnut  předem se zaměstnavatelem.  

 
 Pokud zájem o rekreaci přesáhne kapacitu rekreačního zařízení nebo nakoupený počet 

poukazů, přihlédne odborová organizace při rozdělování poukazů k počtu poskytnutých 
příspěvků   zájemci v předchozích třech letech a dalším objektivním kritériím.  

 
 Příspěvek na dětskou rekreaci lze poskytnout dítěti do skončení povinné školní docházky 

včetně prázdninových měsíců (v roce ukončení docházky). 
 
 
8. Rekreace 
.   
 Rekreaci zajišťuje odborové organizace. 
 
 Příslušná odborová organizace může po dohodě všech ZV  stanovit v rámci prostředků 

přidělených v rozpočtu SF na rekreaci limit  u položek 2.4 a 2.5 Zásad.   
        
 Oprávněná osoba může obdržet v kalendářním roce příspěvek ze SF maximálně na 14-ti 

denní rekreační pobyt. Do tohoto limitu se nezapočítávají víkendové pobyty v RS mimo 
hlavní sezónu.   

 
 Zaměstnanec může v kalendářním roce, ve kterém mu byl poskytnut příspěvek na lázně 

čerpat současně i příspěvek na rekreaci, maximálně však na 14 dní v souhrnu. 
 
 Při velkém zájmu zaměstnanců o poskytnutí příspěvku na rekreaci a lázně přihlédne 

zajišťovatel  k počtu poskytnutých příspěvků  v předchozích třech letech a  dalším 
objektivním kritériím. Příspěvek na výběrovou zahraniční rekreaci dle bodu 2.5 Zásad lze 
poskytnout jednou za tři toky. V případě nedočerpání prostředků vyčleněných na 
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výběrovou rekreaci (tuzemskou i zahraniční) může být poskytnut příspěvek i za kratší 
dobu. 

 
 Příspěvek na rekreaci na dítě se poskytne pouze v případě, že se pobytu zúčastní   rodič 

nebo prarodič dítěte, popřípadě jiný zaměstnanec SD a.s.  
 
 K žádosti k čerpání příspěvku  musí být doložena faktura nebo cestovní smlouva od 

cestovní kanceláře nebo ubytovacího zařízení, na kterých budou uvedeny údaje o místě, 
termínu a celkové ceně poukazu pro jednotlivé účastníky, případně ceně celého objektu 
(chatky nebo apartmánu – v takovém případě se cena rozpočítává na jednotlivé účastníky 
stejným dílem). 

 
 
9. Kultura a sport 
 
 O uskutečnění jednotlivých akcí dle Zásad rozhodují: 

a) u akcí financovaných z prostředků rozpočtu SF vyčleněných jednotlivým 
odborovým organizacím tyto odborové organizace, které tyto akce rovněž zajišťují  

b) u  společných akcí financovaných z prostředků rozpočtu SF zaměstnavatel,       
přičemž zajišťovatelem mohou být obě strany. Pokud je zajišťovatelem akce 
zaměstnavatel, informuje o jejím uskutečnění SOO. 

 
 Příspěvky ze SF se neposkytují na permanentky – časově omezené vstupenky bez 

stanoveného počtu vstupů (např. permanentka na divadelní sezónu, hokejovou sezónu). 
                             

 Na kulturní představení a sportovní akce může jeden zaměstnanec obdržet pouze dvě 
vstupenky. Tento počet může být zajišťovatelem navýšen v případě, že by v důsledku 
malého zájmu zaměstnanců, nebyly v přiměřené době před konáním akce již zakoupené 
vstupenky rozděleny a  hrozilo by jejich propadnutí. 

 
 Za vstupenku se považuje i zvýhodněná permanentka – na stanovený počet vstupů. 
 
 O výši příspěvku u turnajů organizovaných SD nebo jinými institucemi a společenských 

akcí SD (např. Den horníků, plesy apod. ) rozhodne v souladu s vnitřními předpisy PŘ po 
projednání  s odborovou organizací. 

 
10. Příspěvek na dětské zdravotní pobyty 
 
      Příspěvek na dětské zdravotní pobyty může obdržet oprávněná osoba jednou za dva roky.      
      V případě ztížených sociálních podmínek rodičů dítěte může být tato lhůta v dohodě  
      zaměstnavatele a odborové organizace zkrácena. 
      Příspěvek se poskytne dítěti, které v den odjezdu na zdravotní pobyt nedosáhne věku 18    

let. 
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11. Ostatní ustanovení 
 
 Odborová organizace a zaměstnavatel zajistí u  položek, kde je  Zásady zmocňují 

k rozhodování o poskytnutí příspěvku ze SF, že příspěvek bude poskytnut pouze osobám, 
které jsou k tomu oprávněné podle těchto Pravidel. 

 
 Zaměstnavatel uhradí finanční prostředky vynaložené na jednotlivé položky dle  faktury 

případně dalších předepsaných dokladů ve zkrácené lhůtě.  
 
 Zaměstnavatel poskytne, pokud je zajišťovatelem odborová organizace, na akce s vyšší 

finanční náročností příslušnou zálohu. 
 
 Základním hlediskem při rozhodování o poskytování příspěvku na jednotlivá plnění 

zaměstnancům je poměr odborově organizovaných zaměstnanců k ostatním 
zaměstnancům, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

 
 Veškerá plnění, s výjimkou příspěvků dárcům krve,  se poskytují výhradně formou      
      nepeněžního plnění.    
        
 Tato pravidla lze měnit pouze po dohodě zaměstnavatele a odborové organizace,   a to 

zásadně písemnou formou. 
  

 V případě, že se akce pořádané ZV zúčastní zaměstnanec, který není k tomuto ZV       
       příslušný, bude jeho příspěvek čerpán: 
          a)  z limitu jemu  příslušného ZV ( se souhlasem předsedy tohoto ZV) 
          b)  z rozpočtu SF správy a. s. pokud zaměstnanec není příslušný žádnému ZV (zaúčtuje       
               se na pracovní úsek 20) 
 
 Žádost k čerpání příspěvku  ze SF bude podepsaná všemi příslušnými předsedy ZV a na 

seznamu zaměstnanců pak musí být vyplněno u těchto zaměstnanců č.ZV/středisko. Na 
žádosti k čerpání příspěvku SF musí být specifikována částka, která se má účtovat na 
jednotlivé ZV, resp. správu a.s. 

 
 Výše příspěvku ze zaokrouhluje na celé Kč směrem dolů. 
 
 
 
 
 


