Dodatek č. 4
k Pravidlům používání sociálního fondu
pro zaměstnance ÚMO Plzeň 3 a pro uvolněné členy Zastupitelstva městského obvodu
Plzeň 3

Tímto dodatkem se s účinností od 1. 1. 2018 mění:
bod 1. – Kulturní a jiná činnost
1.1.

Zaměstnavatel umožní Základní organizaci odborového svazu státních orgánů a organizací při
ÚMO Plzeň 3 čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu (dále jen SF) na zajištění
kulturních či jiných aktivit. Odborová organizace bude zajišťovat tuto činnost pro všechny
zaměstnance ÚMO Plzeň 3 a pro uvolněné členy ZMO. Z finančních prostředků lze přispívat na
různé kulturní, sportovní a jiné akce.

1.2.

Dále bude převeden příspěvek na činnost ZO OS na účet Základní organizace odborového svazu
státních orgánů a organizací při ÚMO Plzeň 3, o jehož výši rozhodne každoročně tajemník
ÚMO Plzeň 3 po schválení rozpočtu fondu.

1.3.

V oblasti kulturní a sportovní činnosti budou poskytnuty zaměstnancům FLEXI PASSY
v hodnotě Kč 500,- / zaměstnanec / rok, a to za podmínky trvání pracovního poměru minimálně
půl roku, tj. souvisle 6 měsíců před poskytnutím FLEXI PASSŮ, a to k datu 31. května daného
roku. Má-li zaměstnanec poloviční pracovní úvazek (0,5) nebo nižší, FLEXI PASSY se mu
poskytnou v poloviční výši, tj. do Kč 250,- . Obdobně se postupuje v případě uvolněných členů
ZMO. Neposkytuje se při čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené. FLEXI PASSY budou
zaměstnancům i uvolněným členům ZMO vydány vždy k datu 10. června daného roku.

1.4.

Ze SF bude na základě rozpočtu přispíváno zaměstnancům a uvolněným členům ZMO
na ubytování při akcích pořádaných zaměstnavatelem nebo odborovou organizací. Zaměstnanec
nesmí být ve zkušební době.

bod 2. - Rekreace
Ze SF bude přispíváno zaměstnancům a uvolněným členům ZMO v kalendářním roce formou
FLEXI PASSŮ částkou nejméně Kč 3.100,- na dovolenou za podmínky, že zaměstnanec
odpracuje nejméně 60 dnů v rozhodné době u ÚMO Plzeň 3 za podmínky. 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 seznam pracovníků pro
výplatu (31. května), bude mu příspěvek vyplacen formou FLEXI PASSŮ po splnění podmínek.
Do této doby se zahrnuje i čerpání dovolené, povoleného neplaceného či placeného pracovního
volna. Příspěvek je splatný k datu 10. června, a nebo 31. prosince daného roku.
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bod 3. – Stravování
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
je-li na pracovní cestě, při níž má nárok na náhradu stravného dle zákona o cestovních náhradách.

bod 5. - Dary
Peněžité dary budou poskytovány při
-

dosažení životního jubilea 50 a 60 let věku
dosažení životního jubilea 55 a 65 let věku
první odchod do důchodu
pracovní výročí 20 let
pracovní výročí 25 let a další po pěti letech do 40 let

do výše
do výše
do výše
do výše
do výše

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

5.000,3.500,6.000,3.500,5.000,- .

Podmínkou pro přiznání maximální výše daru k životnímu výročí je skutečnost, že zaměstnanec
odpracoval nejméně 1 rok na ÚMO Plzeň 3. Podmínka pro přiznání maximální výše daru se
nevztahuje na uvolněné členy ZMO, těmto částka náleží vždy při dosažení životního jubilea.
Bod 8. – Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
Každému zaměstnanci nebo uvolněnému členu ZMO bude každý měsíc poskytnut příspěvek ve výši
Kč 500,- na penzijní připojištění nebo životní pojištění, pokud má zaměstnanec uzavřenu smlouvu
o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo životní pojištění.
Při zúčtování mzdy za uplynulý měsíc bude ÚMO Plzeň 3 poskytovaný příspěvek odvádět na účet
příslušného penzijního fondu nebo pojišťovny.

Tento Dodatek č. 4 Statutu sociálního fondu Úřadu městského obvodu Plzeň 3, který byl schválen
ZMO Plzeň 3 usnesením č. ..,, nabývá platnosti dne 27. 11. 2017 a účinnosti dne 1. 1. 2018.

V Plzni dne ..........................

Mgr. Petr Baloun
tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 3
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