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NA VĚDOMÍ

Tvorba a čerpání sociálního fondu
Využití prostředků sociálního fondu:
Zaměstnavatel se zavazuje využívat prostředků soc.fondu účelně v souladu s vnitřními
předpisy, rozpracovaného rozpočtu, ve prospěch zaměstnanců.
Tvorba sociálního fondu:
Základním přídělem prostředků do sociálního fondu je 4% ročního objemu mzdových
prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce. Příspěvky a dary od jiných subjektů.
Čerpání sociálního fondu
Odměny při pracovníma životním jubileu:
a) 2.500,- Kč při životním jubileu 50 let věku, nebo při odchodu do starobního důchodu
b) 1.500,- při pracovním jubileu 20 let a dalších 5 let ( 25, 30, 35….) nepřetržité práce
Příspěvky pro rodinné a dětské rekreace:
Poukaz na jakoukoliv rekreaci se uhradí celý z účtu sociálního fondu a poměrná část uhradí
pracovník na účet sociál. fondu.
a)
- dětská tuzemská rekreace …..50% ceny poukazu
- dětská zahraniční rekreace …50% ceny poukazu max. však 4.000,-Kč/dítě/rok
b) tuzemská rekreace pro pracovníka, důchodce (bývalého zaměstnance, který odešel do
důchodu ukončením pracovního poměru u Obce Braňany), uvolněného zastupitele a jeho
rodinné příslušníky ….50% ceny poukazu
c) zahraniční rekreace pro pracovníka, uvolněného zastupitele a jejich rodinné příslušníky 50%
ceny poukazu, max.však 5.000,-Kč na osobu.
Zahraniční rekreace mohou stálí zaměstnanci, uvolněný zastupitel a jejich rodinní příslušníci
čerpat pouze jednou za 2 roky.
Příspěvek na stavování:
Příspěvek na stravování je formou stravenek od firmy LE Chegue Déjeuner s.r.o., Kotorská 16,
140 00 Praha 4, kdy zaměstnavatel uhradí celou výši stravenky z účtu soc. fondu a zaměstnanec
prostřednictvím srážky ze mzdy uhradí 50%, které budou převedeny na účet soc. fondu.
Na příspěvek na stravování má nárok pracovník ve stálém pracovním poměru, uvolněný
zastupitel a důchodce (bývalý zaměstnanec, který odešel do důchodu ukončením pracovního
poměru u Obce Braňany), podle počtu pracovních dnů v měsíci. Odpočítávají se pouze dny
nemoci nebo ošetřování člena rodiny, v takovém případě bude počet stravenek krácen o počet
těchto dnů.
Ošatné:
Výplata ošatného každý rok dle možnosti sociálního fondu ve výši 3.000,-Kč na pracovníka ve
stálém pracovním poměru a uvolněného zastupitele. Vyplatit prostřednictvím mzdy (zdanit
daní z příjmu ze záv.činnosti) nejpozději do 30.6. každého roku.

Příspěvek na kulturní akce:
Ze sociálního fondu lze přispívat zaměstnancům, uvolněnému zastupiteli a jejich rodinným
příslušníkům na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, jsou –li ve fondu
peníze. (jmenný seznam)
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