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

STATUT SOCIÁLNÍHO FONDU 
 
Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice schválilo usnesením 23. zasedání zastupitelstva MČ 
Praha-Kunratice ze dne 22.3.2010  
 

aktualizovanou Zřizovací listinu sociálního fondu   
ze dne 30.10.1995 

 
A  VYDÁVÁ  JI  V PLNÉM  ZN ĚNÍ  

JAKO STATUT SOCIÁLNÍHO FONDU 
 
 

Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice v návaznosti na „Zřízení sociálního fondu ze dne 
30.10.1995“ aktualizuje a upravuje účelový trvalý sociální fond v souladu s ustanovením § 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a § 89, odst. 1, 
písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění a vydává jej v plném znění  

 
 

Čl. 1 
Účel fondu  

 
1.1 Sociální fond je účelový peněžní fond a je určen zaměstnancům, kteří jsou v hlavním pracovním 

poměru založeném pracovní smlouvou, či jmenováním a uvolněným členům zastupitelstva MČ 
Praha-Kunratice („dále jen zaměstnanci“).  

1.2 Je určen především ke zlepšení pracovních podmínek, regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, 
sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, případně k překlenutí tíživé sociální situace 
zaměstnanců. 

 
Čl. 2 

Tvorba fondu  
 
Zdroje fondu tvoří: 
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. 
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Čl. 3 

Schvalování použití prostředků fondu, jeho správa a čerpání 
 
3.1 Návrh rozpočtu tvorby a čerpání fondu zpracovává tajemník MČ ve spolupráci s finančním a 

ekonomickým oddělením. Tajemník MČ tento návrh předkládá na poradě starostky ke schválení.  
3.2 Prostředky sociálního fondu se ukládají a sledují na samostatném bankovním účtu. Správu 

sociálního fondu zabezpečuje finanční a ekonomické oddělení MČ, zodpovídá za účtování, 
převody finančních prostředků a kontrolu schváleného použití fondu.  

3.3 Prostředky sociálního fondu jsou součástí schváleného limitu věcných výdajů na činnost městské 
části na příslušný kalendářní rok. Nevyčerpané finanční prostředky v běžném roce se převádějí 
do dalšího roku v rámci projednání závěrečného účtu městské části. Převody prostředků 
sociálního fondu do jiných fondů městské části jsou nepřípustné. 

3.4 Čerpání zaměstnanců městské části z fondu určuje vnitřní předpis vydaný tajemníkem MČ. 
 
 

Čl. 4 
Použití fondu a výdaje rozpočtu fondu 

 
Použití sociálního fondu je možné na tyto účely: 
4.1 zdravotně sociální účely (lázeňská léčba a jiná) 
4.2 příspěvek na penzijní připojištění anebo životní pojištění pro případ dožití 
4.3 jednorázová sociální výpomoc při tíživé osobní situaci  
4.4 příspěvek na kulturní akce, zájezdy, rekreace, ozdravnou a sportovní činnost 
4.5 stravování 
4.6 peněžní dary při životních výročích a při 1. odchodu do důchodu 
4.7 vitaminové doplňky, příspěvek na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis a jiné, 

pokud není hrazeno ze zdravotní pojišťovny 
 
 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

 
 
5.1 Tento Statut sociálního fondu byl schválen Zastupitelstvem Městské části Praha-Kunratice na 

jeho 23. zasedání dne 22.3.2010. 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------  
  Ing. arch. Ivana Kabelová 
starostka MČ Praha-Kunratice 
 
 
-------------------------------------- 
         Jitka Voříšková 
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice 


