MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE
K Libuši 7, 148 23 Praha 4 – Kunratice

VNITŘNÍ PŘEDPIS
ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SOCIÁLNÍHO FONDU
Tento vnitřní předpis je vydán na základě usnesení 23. zasedání Zastupitelstva Městské části PrahaKunratice ze dne 22.3.2010
Čl. 1
1.1 Tento předpis upravuje nárok a postup čerpání zaměstnanců, kteří jsou v hlavním pracovním
poměru založeném pracovní smlouvou, či jmenováním a uvolněným členům Zastupitelstva MČ
Praha-Kunratice (dále jen „zaměstnanci“) ze Sociálního fondu (dále jen „fondu“).

Čl. 2
Tvorba fondu
Fond je tvořen dle výše zmíněného usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice takto:
2.1 Základní příděl z rozpočtu MČ ve výši 3 % z ročního objemu hrubých mzdových prostředků
zaměstnanců včetně OON a z objemu hrubých odměn vyplácených dlouhodobě uvolněným
členům zastupitelstva MČ Praha-Kunratice. Základní příděl se převádí do fondu po schválení
rozpočtu MČ čtvrtletně.
2.2 Zůstatek sociálního fondu vždy k 31.12. předchozího roku.
2.3 Přebytky hospodaření minulých let (přídělem z fondu rezerv a rozvoje, prostřednictvím rozpočtu
MČ)
2.4 Příděl finančních prostředků je nedílnou součástí ročního rozpočtu městské části.

Čl. 3
Použití fondu
Použití sociálního fondu je možné na tyto účely:
3.1 zdravotně sociální účely (lázeňská léčba a jiná)
3.2 příspěvek na penzijní připojištění anebo životní pojištění pro případ dožití
3.3 jednorázová sociální výpomoc při tíživé osobní situaci
3.4 příspěvek na kulturní akce, zájezdy, rekreace, ozdravnou a sportovní činnost
3.5 stravování
3.6 peněžní dary při životních výročích a při 1. odchodu do důchodu
3.7 vitaminové doplňky, příspěvek na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis a jiné,
pokud není hrazeno ze zdravotní pojišťovny

Čl. 4
Částky k čerpání
4.1 Výši čerpání finančních prostředků ze Sociálního fondu zaměstnanci MČ Praha-Kunratice
stanoví tajemník MČ dle Zásad pro čerpání sociálního fondu, které tvoří přílohu č. 1. Finanční a
ekonomické oddělení MČ, zodpovídá za účtování, převody finančních prostředků a kontrolu
schváleného použití fondu.
4.2 Na čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu MČ Praha-Kunratice není právní nárok.
Výše příspěvku se řídí objemem finančních prostředků v daném roce.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
5.1 Tento Vnitřní předpis nabývá platnosti dne 23.3.2010 a plně nahrazuje Příkaz tajemníka
z 30.10.1995 včetně jeho dodatků.

-------------------------------------Jitka Voříšková
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice

Příl. 1 Vnitřního předpisu k čerpání prostředků ze SF

Zásady pro čerpání sociálního fondu
1. Zdravotně sociální účely (lázeňská léčba a jiná)
a) až do výše 50 % úhrady služby zdravotnického zařízení s přihlédnutím k výši prostředků na
účtu fondu
2. Příspěvek na penzijní připojištění anebo životní pojištění pro případ dožití
a) příspěvek ve výši 300,- Kč měsíčně po uplynutí zkušební doby do 3 let nepřetržitého
zaměstnání u Úřadu MČ Praha-Kunratice
b) příspěvek ve výši 1.000,- Kč měsíčně od 3 let nepřetržitého zaměstnání u Úřadu MČ PrahaKunratice
3. Jednorázová sociální výpomoc při tíživé osobní situaci
a) Sociální výpomoc může v jednotlivém případě činit maximálně 15.000,- Kč
4. Příspěvek na kulturní akce, zájezdy, rekreace, ozdravnou a sportovní činnost
a) na jednotlivou kulturní akci či sportovní činnost činí maximálně 50 % z hodnoty vstupenky
b) na zájezd, rekreaci a ozdravnou činnost činí na zaměstnance v daném roce maximální částku
ve výši 5.000,- Kč
5. Příspěvek na stravování
a) dle aktuálně zpracovávané kalkulace
6. Peněžní dary při životních výročích a při 1. odchodu do důchodu
a) K životnímu jubileu 50 let věku 3.000,- Kč, a pak k výročí každých dalších 5 let, tj.
k 55,60,65 let atd.
b) Při 1. odchodu do důchodu do výše 5.000,- Kč
7. vitaminové doplňky,příspěvek na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis a jiné,
pokud není hrazeno ze zdravotní pojišťovny ve výši 100 % úhrady.
Na čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu MČ Praha-Kunratice není právní nárok. Výše
příspěvku se řídí objemem finančních prostředků v daném roce.
Tato příloha nabývá platnosti ode dne 1.1.2015 a nahrazuje v plném znění přílohu ze dne 31.12.2012

V Praze dne 30.12.2014

Jitka V o ř í š k o v á
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice

