Obsah zprávy projednán s tajemníkem ÚMO Plzeň 3 Mgr. Petrem Balounem
Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Návrh změny použití Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 a schválení Dodatku č. 4 Statutu
sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 a Dodatku č. 4 Pravidel používání Sociálního fondu ÚMO
Plzeň 3.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
část II. - Pracovněprávní nároky a podmínky
bod 12) návrh na doplnění věty: Indispoziční volno lze čerpat až po uplynutí zkušební doby.
Část VI. - Sociální podmínky zaměstnanců – Užití sociálního fondu zaměstnanců ÚMO Plzeň 3
bod 1) návrh doplnění věty: Příspěvek na ubytování pro zaměstnance a uvolněné členy ZM O při
akcích pořádaných zaměstnavatelem nebo odborovou organizací bude umožněn na základě
rozpočtu sociálního fondu.
(Taktéž v Dodatku č. 4 Pravidel používání soc. fondu uvedeno v bodě 1. – Kulturní a jiná činnost, část
1.4. – upřesnění – zaměstnanec nesmí být ve zkušební době).
bod 2) Příspěvek na stravování - návrh na zvýšení příspěvku na stravování ze sociálního fondu na
Kč 31,- na každý oběd (v současné době příspěvek činí Kč 26,-). Nárok na příspěvek na stravenku má
zaměstnanec nebo uvolněný člen ZMO, jestliže je daný pracovní den přítomen na pracovišti nejméně
4 hodiny.
bod 4) Příspěvek na dovolenou – návrh na změnu podmínky – znění bude následující:
V rozhodné době odpracuje zaměstnanec u ÚMO Plzeň 3 nejméně 60 dní. Nedosáhne-li
zaměstnanec, jehož pracovní poměr trvá alespoň 1 rok na ÚMO Plzeň 3 nebo u jiné organizační
složky města Plzně na příspěvek na dovolenou v době, kdy se připravuje s e znam pracovník ů
pro výplatu, bude mu příspěvek vyplacen formou FLEXI PASSŮ po splnění podmínek
(podmínky jsou upraveny ve Statutu a v Pravidlech). Do této doby se zahrnuje i čerpání dovolené,
povoleného neplaceného či placeného pracovního volna (je nutno upravit v Dodatku č. 4 Statutu
sociálního fondu uvedeno v čl. 3 - Použití fondu, bodě 2. – zde konkretizován termín splatnosti, a
dále v Dodatku č. 4. Pravidel používání sociálního fondu, bodě 2. - také konkretizován termín
splatnosti).
bod 5) Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění – návrh na zvýšení příspěvku
z Kč 300,- na Kč 500,- (je nutno upravit v Dodatku č. 4 Statutu sociálního fondu uvedeno v čl. 3. –
Použití fondu, bodě 7, a dále v Dodatku č. 4 Pravidel používání sociálního fondu, bodě 8.)
bod 7) Peněžité dary – návrh na zvýšení částek při životních a pracovních jubileích:
životní výročí
50 let věku
55 let věku

do výše Kč
do výše Kč

5.000,- (dosud Kč 2.000,-)
3.500,- (dosud neposkytováno)

60 let věku
do výše Kč
5.000,- (dosud Kč 2000,- )
65 let věku
do výše Kč
3.500,- (dosud neposkytováno)
první odchod do důchodu starobního nebo úplného invalidního do výše Kč 6.000,- (dosud Kč 2.000,-)
pracovní výročí
20 let
do výše Kč 3.500,- (dosud Kč 1.500,- )
25 let a další po pěti letech do 40 let
do výše Kč 5.000,- (dosud od Kč 2.000,- do Kč 3.500,-).

(je nutno upravit v Dodatku č. 4 Statutu sociálního fondu uvedeno v čl. 3. – Použití fondu, bodě 5, a
dále v Dodatku č. 4 Pravidel používání sociálního fondu, bodě 5.)
STATUT SOCIÁLNÍHO FONDU PLZEŇ 3
čl. 3 – Použití fondu
bod 1) Kulturní a jiné činnosti se mění na odstavce (1.1.; 1.2.; 1.3.). Návrh změny v odst. 1.1., a to
slovo dar nahradit slovem příspěvek. Návrh na doplnění odstavec 1.3. ve znění: Všem
zaměstnancům ÚMO Plzeň 3 a uvolněným členům ZMO bude poskytnut příspěvek na ubytování při
akcích pořádaných zaměstnavatelem nebo odborovou organizací.
bod 3) – Stravování
návrh změny ve větě „Všem zaměstnancům ÚMO Plzeň 3 a uvolněným členům ZMO bude
zajišťováno stravování prostřednictvím jiných subjektů nebo formou stravenek“. Po změně bude věta
znít „Všem zaměstnancům ÚMO Plzeň 3 a uvolněným členům ZMO bude zajišťováno stravování
formou stravenek“.
PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU
bod 1) Kulturní a jiná činnost se mění na odstavce (1.1.; 1.2.; 1.3. a 1.4.).
Návrh změny v bodě 1.2., a to slovo dar nahradit slovem příspěvek.
bod 3)
Původní znění: Stravování bude poskytováno zaměstnancům a uvolněným členům ZMO buď
v závodní jídelně, nebo prostřednictvím stravenek, centrálně zajišťovaných zaměstnavatelem.
Zaměstnavatel poskytne jednotný finanční příspěvek ze SF ve výši Kč 26,- na každý oběd v závodní
jídelně i mimo závodní jídelnu.
Nárok na příspěvek na stravenku má zaměstnanec nebo uvolněný člen ZMO, jestliže je daný pracovní
den přítomen na pracovišti nejméně 4,5 hodiny. Zaměstnanec nebo uvolněný člen ZMO nemá nárok
na tento příspěvek v době čerpání řádné dovolené, v době nemoci, ošetřování, neplaceném volnu nebo
je-li na pracovní cestě, při níž má nárok na náhradu stravného dle zákona o cestovních náhradách.
Návrh nového znění: Stravování bude poskytováno zaměstnancům a uvolněným členům ZMO
prostřednictvím stravenek centrálně zajišťovaných zaměstnavatelem. Zaměstnavatel poskytne
jednotný finanční příspěvek ze SF ve výši Kč 31,- na každý oběd.
Nárok na příspěvek na stravenku má zaměstnanec nebo uvolněný člen ZMO, jestliže je daný pracovní
den přítomen na pracovišti nejméně 4 hodiny. Zaměstnanec nebo uvolněný člen ZMO nemá nárok na
tento příspěvek v době čerpání řádné dovolené, v době nemoci, ošetřování, neplaceném volnu nebo jeli na pracovní cestě, při níž má nárok na náhradu stravného dle zákona o cestovních náhradách.

3. Předpokládaný cílový stav
Schválení Dodatků uvedených v návrhu usnesení
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou

5. Doporučená varianta řešení
Viz. návrh usnesení
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Kryto z rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2018, kapitola Použití sociálního fondu.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz. návrh usnesení
8. Dříve vydaná usnesení
Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 88 ze dne 28. 11. 2016
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 419 ze dne 13. 11. 2017
9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
Nezjišťují se

Přílohy:
Příloha č. 1: Dodatek č. 4 Statutu sociálního fondu ÚMO Plzeň 3
Příloha č. 2: Dodatek č. 4 k Pravidlům používání Sociálního fondu pro zaměstnance ÚMO Plzeň 3 a
uvolněné členy ZMO Plzeň 3
Příloha č. 3: Dodatek č. 4 Kolektivní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Plzeň, ÚMO
Plzeň 3 a Základní organizací odborového svazu státních orgánů a organizací při ÚMO
Plzeň 3
Příloha č. 4: Zápis z jednání zástupce Úřadu MO Plzeň 3 a Základní organizací odborového svazu
státních orgánů a organizací při Úřadu městského obvodu Plzeň 3

