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Článek 1  

Účel fondu  
 
Pro uspokojení některých dalších nároků zaměstnanců v pracovním poměru 
k zaměstnavateli městu Louny, tzn. zaměstnanců města Loun zařazených do Městského 
úřadu Louny (dále jen „MÚ“), do Městské policie Louny (dále jen „MP“), Městského 
informačního centra Louny( dále jen „MIC“) a uvolněných členů zastupitelstva města (dále 
jen „ZM“) a jejich rodinných příslušníků s výjimkou zaměstnanců konajících práci na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  byl Zastupitelstvem města Loun zřízen dle 
§ 5, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sociální 
fond (dále jen "SF") jako účelový peněžní fond. 
     

 
Článek 2  

Správa fondu  
 
Správou SF je pověřena vedoucí kanceláře úřadu (dále jen „KÚ“) MÚ, která zpracovává 
návrh rozpočtu tvorby a čerpání SF ve spolupráci s ekonomickým odborem. Návrh je 
schvalován ZM v rámci schvalování návrhu rozpočtu města na příslušný rok.  
 
Prostředky SF se sledují na samostatném bankovním účtu. Za účtování a převody finančních 
prostředků odpovídá ekonomický odbor. Kontrolu použití fondu provádí příkazce operace, 
správce rozpočtu a hlavní účetní. 
 
Nevyčerpaný zůstatek SF k 31.12.kalendářního roku se převádí do následujícího roku. 
 
 

Článek 3  
Tvorba a p říjmy fondu  

 
Zdroje SF v běžném kalendářním roce tvoří : 

1)  zůstatek SF z předchozího kalendářního roku, 
2)  příděl organizace do SF ve výši 2 % z ročního objemu rozpočtovaných výdajů na platy    

a odměny zaměstnanců města Loun zařazeným do Městského úřadu Louny, do 
Městské policie Louny, Městského informačního centra Louny a uvolněných členů 
zastupitelstva města, 

3) příděl organizace do SF ve výši 12 000 Kč/ročně pro každého zaměstnance 
zařazeného do Městského úřadu Louny, Městské policie Louny a Městského 
informačního centra Louny na plný pracovní úvazek s výjimkou uvolněných 
zastupitelů, absolventů středních a vysokých škol, zaměstnaných na absolventských 
místech na dobu určitou, či zaměstnanců na jiných účelově zřízených pracovních 
místech, určený k vytvoření osobního účtu zaměstnance. V případě zkrácených 
pracovních úvazků je příděl zkrácen dle skutečné výše pracovního úvazku, 

4)   dary a ostatní příjmy, 
5)   úroky ze zvláštního peněžního fondu, 

   
Příděl do SF se provádí 3x ročně ve výši 1/3 ročních rozpočtovaných výdajů na platy a 
odměny vždy v měsíci lednu, květnu a září příslušného roku.  
 
Příděl organizace k vytvoření osobního účtu zaměstnance se provádí v lednu příslušného 
roku dle stavu zaměstnanců města Loun zařazeným do Městského úřadu Louny, do Městské 
policie Louny a  do Městského informačního centra Louny  k 1.1. běžného roku. 
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Článek 4  

Použití a výdaje fondu  
 
Prostředky SF lze využít pouze k účelům níže stanoveným. Výše jednotlivých položek na 
běžný rok je stanovována po dohodě vedoucí KÚ a tajemnice MÚ vždy v průběhu měsíce 
ledna daného kalendářního roku na základě očekávaných zdrojů SF. 
 
Prostředky SF  mohou být používány k financování těchto výdajů:  

1) osobní účet zaměstnance, 
2) příspěvek na stravování, 
3) odměny při pracovních a životních výročích, 
4) sociální výpomoc, 
5) kulturní a sportovní akce 
6) poplatky ze zvláštního peněžního fondu. 

 
4.1 Osobní ú čet zaměstnance  

 
Každému zaměstnanci zařazenému do MÚ, MP a MIC s výjimkou uvolněných zastupitelů, 
absolventů středních a vysokých škol, zaměstnaných na absolventských místech na dobu 
určitou, či zaměstnanců na jiných účelově zřízených pracovních místech, (dále jen 
„zaměstnanec “) je vždy na začátku každého kalendářního roku vytvořen osobní účet ve výši 
12 000 Kč.  
 
Z takto vytvořeného osobního účtu je možné přispívat pouze formou nepeněžního plnění1 na 
základě individuální volby každého zaměstnance: 

a) na rekreaci, rehabilitační a lázeňskou péči a na dětskou rekreaci 
b) na kulturní a sportovní akce 
c) na nadstandardní  zdravotní péči, vitamíny a očkování 
d) na penzijní a životní pojištění 
e) na odborný rozvoj související s předmětem činnosti zaměstnavatele (např. jazykové 

vzdělávání apod.) 
 
Úhrada nepeněžního plnění ze SF se provádí na základě faktury vystavené dodavatelem     
na adresu:  
 
 
Město Louny 
Mírové náměstí 35 
440 23 Louny  
IČ 00265209, DIČ CZ00265209 
 
V případě, že nepeněžní plnění ze SF převyšuje zůstatek osobního účtu zaměstnance, 
zaměstnanec uhradí před poskytnutím tohoto nepeněžního plnění rozdíl, na který mu 
nevznikl nárok ze SF na účet fondu. Poté bude provedena EO úhrada faktury dodavateli.  
 
Do osobního účtu zaměstnance se nezapočítávají odměny při pracovních a životních 
výročích, poskytnutá sociální výpomoc a příspěvek na stravování. 
 
Zaměstnanec nahlásí vždy nejpozději do konce ledna příslušného kalendářního roku jím 
předpokládaný způsob čerpání osobního účtu na daný kalendářní rok. 
                                                 
1 Nepeněžní plnění je takové plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, kdy celkové náklady na činnost 
nebo akci jsou uhrazeny zaměstnavatelem ze SF a zaměstnanci jsou poskytnuty za cenu sníženou o příspěvek ze 
SF tzn. je to rozdíl mezi cenou nebo náklady hrazenými zaměstnavatelem ze SF a cenou hrazenou 
zaměstnancem.  
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Jednotlivá nepeněžní plnění z osobního účtu zaměstnance mohou být čerpána rovněž 
vydáním poukázek, o které  zaměstnanec požádá vždy do konce ledna příslušného 
kalendářního roku. Zaměstnanec, který nastoupí na plný pracovní úvazek v průběhu 
kalendářního roku, může požádat dodatečně o obstarání poukázek.  
 
V případě nároku zaměstnance na odměny při pracovních a životních výročích má 
zaměstnanec možnost požádat o převedení této odměny na osobní účet a o její poskytnutí 
formou nepeněžního plnění, např. vydáním poukázek, úhrady rekreace apod. 
 
V případě vzniku pracovního poměru v průběhu daného kalendářního roku se osobní účet 
zaměstnance vytvoří z rezervy ročního rozpočtu fondu, nárok na čerpání poměrné části 
ročního přídělu zaměstnanci vzniká až po uplynutí zkušební doby. Výše přídělu je vypočtena 
jako násobek 1/12 ročního přídělu a počtu celých odpracovaných měsíců.  
 
V případě ukončení pracovního poměru v průběhu daného kalendářního roku se výše 
osobního účtu zaměstnance poměrně krátí za každý celý neodpracovaný měsíc   ve výši 1/12 
ročního přídělu, s výjimkou překážek v práci na straně zaměstnavatele. V případě vyčerpání 
celé výše osobního účtu před skončením pracovního poměru je zaměstnanec povinen 
poměrnou část přídělu, na který mu nevznikl nárok, zaměstnavateli vrátit v hotovosti nebo na 
příslušný bankovní účet fondu.   
 
Před ukončením pracovního poměru je povinností zaměstnavatele sepsat se zaměstnancem 
dohodu o uznání závazku vzniklého z přečerpaného nároku a stanovit termín jeho vrácení. 
 
Objem nevyčerpaného osobního účtu zaměstnance se převádí do dalšího kalendářního 
roku, tento převedený zůstatek osobního účtu zaměstnance musí být v dalším kalendářním 
roce vyčerpán. 
 
O ročním přídělu a o čerpání osobního účtu vede určený zaměstnanec KÚ, MP a MIC 
evidenci v programu PC.    
 
 
 

4.1.1 Příspěvek na rekreaci, rehabilita ční a lázeňskou pé či a na dětskou 
rekreaci (dále jen „rekreace“)  

 
Příspěvek na rekreaci lze čerpat do výše aktuálního a převedeného zůstatku osobního účtu 
zaměstnance; od daně z příjmu je osvobozena dle § 6, odst. 9, písm.d) zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů v platném znění v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok 
poskytnutá jako nepeněžní plnění zaměstnavatele. 
 
Jako plnění ze SF zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky 
zaměstnance. 
 
 

4.1.2  Příspěvek na kulturní a sportovní akce  
 
Příspěvek na kulturní a sportovní akce je možné čerpat pouze jako nepeněžní plnění 
zaměstnavatele, popř. jako příspěvek na akce, které bude organizovat město Louny pro své 
zaměstnance.  
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4.1.3  Příspěvek na nadstandardní zdravotní pé či,  vitamíny a o čkování  
 
Příspěvek na nadstandardní zdravotní péči, vitamíny a očkování lze čerpat do výše 
aktuálního a převedeného zůstatku osobního účtu zaměstnance; od daně z příjmu je 
osvobozena dle § 6, odst. 9, písm.d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném 
znění v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok poskytnutá jako nepeněžní plnění 
zaměstnavatele. 
 
 

4.1.4  Příspěvek na penzijní a životní pojišt ění 
 
Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění 
poukázaný na účet zaměstnance u penzijního fondu lze čerpat do výše osobního účtu 
zaměstnance maximálně však do výše dle § 6 odst. 9 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů v platném znění. 
 
Zaměstnavatel bude poskytovat příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní 
pojištění za těchto podmínek: 

a) zaměstnanec má uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem 
nebo o životním pojištění,  

b) měsíční výše příspěvku zaměstnance na penzijní připojištění je nejméně 200 Kč, 
c) zaměstnanec uzavře se zaměstnavatelem písemnou dohodu o srážkách příspěvků 

na penzijní připojištění z platu nebo z měsíční odměny, 
d) k platu zaměstnance nebo k měsíční odměně uvolněného člena zastupitelstva bude 

poskytnut příspěvek zaměstnavatele a následně bude provedena srážka příspěvku 
na penzijní připojištění poskytnutého zaměstnavatelem, 

 
Zaměstnanec předá vedoucí KÚ kopii smlouvy uzavřené s penzijním fondem včetně čísla 
účtu, na který bude příspěvek dle tohoto odstavce pojišťovně poukazován přímo ze SF. 
 
Příspěvek zaměstnavatele nebude poskytován: 

a) po dobu čerpání dlouhodobého povoleného neplaceného volna (déle jak 1 měsíc), 
b) zaměstnanci, který přestane platit penzijní připojištění, 
c) zaměstnanci, kterému skončila platnost smlouvy o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem a neuzavřel smlouvu novou. Tuto skutečnost je zaměstnanec povinen 
oznámit nejpozději do tří dnů od vzniku této skutečnosti mzdové účetní, 

d) zaměstnanci, kterému skončil pracovní poměr k městu Louny. 
 
 

4.1.5 Příspěvek na odborný rozvoj zam ěstnanc ů související s p ředmětem 
činnosti zam ěstnavatele (nap ř. jazykové vzd ělávání)  

 
Příspěvek na odborný rozvoj lze čerpat formou nepeněžního plnění na různé druhy 
odborného vzdělávání (např. jazykové vzdělávání) s výjimkou příspěvků a příplatků na 
vzdělávání jako pracovněprávní nárok (školné na vyšších a vysokých školách). 
 
 

4.2 Příspěvek na stravování  
   

Všichni zaměstnanci uvedeni v článku 1 těchto pravidel mají nárok na příspěvek                  
na stravování, a to ze SF a z prostředků organizace, absolventi středních a vysokých škol, 
zaměstnaní na absolventských místech na dobu určitou a  zaměstnanci na jiných účelově 
zřízených pracovních místech až po skončení 3 měsíční zkušební doby. Uvolnění členové 
ZM mají nárok na příspěvek na stravování pouze ze SF.  
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Příspěvek se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti. Příspěvek se neposkytuje 
po dobu, kdy zaměstnanec čerpal dovolenou, volno bez náhrady platu, mateřskou nebo 
rodičovskou dovolenou.  
 
Jestliže byl zaměstnanec vyslán na služební cestu a na základě předloženého cestovního  
příkazu mu bylo proplaceno stravné, stravné bylo poskytnuto v rámci akce na níž byl vyslán 
nebo platbu za stravné uhradil zaměstnavatel – v takovém případě příspěvek na stravu 
zaměstnanci nenáleží. 
 
Strážníci městské policie pracující ve směnném provozu mají nárok na příspěvek na 
stravování za každý odpracovaný den bez ohledu na délku směny. Při čerpání dovolené 
nemají nárok na příspěvek na stravování za každý den dovolené při jakékoli délce směny. 
 
Úhrada příspěvku na nákup poukázek ze SF se provádí měsíčně převodem z účtu fondu na 
výdajový účet.   
 
Poukázky na stravování se vydávají v běžném měsíci zálohově, ke konci roku musí být 
nárok vyrovnán podle skutečně odpracované doby – počet vydaných poukázek na 
stravování je limitován fondem pracovní doby příslušného kalendářního roku. 

   
Příspěvek je poskytován formou nákupu poukázek na stravování. Cena jedné poukázky 
v případě, že to výše SF umožní, se člení takto: 
 
a)  v případě zaměstnance: 

• příspěvek zaměstnavatele  35 % z hodnoty poukázky 
• příspěvek ze SF   30 % z hodnoty poukázky 
• příspěvek zaměstnance  35 % z hodnoty poukázky 
 

b) v případě uvolněného člena ZM: 
• příspěvek ze SF   30 % z hodnoty poukázky 
• příspěvek uvolněného člena ZM 70 % z hodnoty poukázky 
 

Zaměstnanci jsou povinni odebírat si poukázky pravidelně měsíčně. 
 
V případě ukončení pracovního poměru se výše měsíčního nároku poměrně krátí                   
a zaměstnanec je povinen poměrnou část poukázek na stravování zaměstnavateli uhradit. 

   
Zaměstnanec odpovědný za výdej poukázek na základě údajů od mzdové účetní                  
a personalistky vypočítá výši platby za poukázky jednotlivých zaměstnanců v daném 
kalendářním měsíci. Tyto údaje jsou předány do posledního kalendářního dne daného 
měsíce mzdové účtárně, která provede srážku z platu všem zaměstnancům za příslušné 
výplatní období na základě uzavřené dohody o srážkách z platu. 

 
 

4.3 Odměny p ři pracovních a životních výro čích 
 
Zaměstnancům se přiznávají při pracovních a životních výročích odměny ze SF takto : 

  
Pracovní výročí -10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45  let*  200 Kč/ 

odpracovaný rok 
Životní výročí při dovršení věku 50, 55, 60 let a každých dalších 5 let** 2 000 Kč  

Při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní 
důchod , při skončení zaměstnání  při odchodu do starobního důchodu 
před dosažením důchodového věku 

10 000 Kč 
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* při odpracování daného počtu let v nepřetržitém pracovním poměru k MÚ nebo OkÚ 
** až po skončení 3 měsíční zkušební lhůty 
 

Za sledování termínů k přiznání odměn při pracovních a životních výročích a za výplatu 
těchto odměn odpovídá vedoucí KÚ.  
 
Odměny dle tohoto odstavce vyplacené v hotovosti jsou zdanitelným příjmem zaměstnance. 
Zaměstnanec může požádat o čerpání formou poukázek nebo bezhotovostním převodem na 
předmět dle bodu 4.1 písmeno a-e  – při této formě čerpání uplatňuje daňové zvýhodnění dle 
platných předpisů. 
 
Úhrada odměn při pracovních a životních výročích ze SF se provádí měsíčně převodem 
z účtu fondu na výdajový účet.   
 
 

4.4 Sociální výpomoc  
 
V mimořádně závažných případech k překlenutí složité sociální situace  může tajemnice MÚ 
na návrh příslušného vedoucího odboru nebo ředitele městské policie či městského 
informačního centra rozhodnout o poskytnutí jednorázové nenávratné finanční výpomoci 
zaměstnancům, popřípadě nejbližším pozůstalým, a to až do výše 20 000 Kč. 
 
 

4.5 Kulturní a sportovní akce  
 

V případě uspořádání kulturní nebo sportovní akce, popř. organizování zájezdu pro 
zaměstnance města Loun zařazených do MÚ, MP a do MIC je část finančních prostředků SF 
možné použít na úhradu nákladů souvisejících s jejím konáním např. občerstvení, úhrada 
nájemného za pronajaté prostory, dopravní náklady a další. Úhrada těchto nákladů se 
považuje za nepeněžitý příjem zaměstnance. 

 
 

Článek 5  
Závěrečná ustanovení  

 
Tato pravidla Rady města Loun č. P4/2014 byla schválena dne 24.3.2014 URM 79/2014 a 
nabývají účinnosti dnem 1.4.2014.  
Těmito pravidly se zrušují pravidla Rady města Loun č. P17/2012 a pravidla Rady města 
Loun č. P9/2013. 
 
 
 
 
 
      Radovan Šabata, v.r.             Ing.Edita Ho řejší, v.r. 
         starosta m ěsta                              místostarostka 
 


