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Statut Sociálního fondu města Řevnice 
 

 

Článek 1 

Účel fondu 

Sociální fond (dále jen „fond”) je účelový peněžní fond, který byl zřízen Zastupitelstvem města Řevnice 

v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. Fond je určen k zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců 

zařazených do městského úřadu a členů zastupitelstva města, uvolněných pro výkon funkce (dále jen 

„zaměstnance”). 

 

Článek 2 

Tvorba a rozpočet fondu 

1. Rozpočet fondu je nedílnou součástí rozpočtu města Řevnice, na příjmové stránce ho tvoří 

jednotlivé zdroje a ve výdajové části výdaje realizované v souladu s tímto statutem, resp. 

schváleným rozpočtem fondu na příslušné období. 

2. Celková výše objemu výdajové části rozpočtu fondu nesmí překročit výši objemu celkových zdrojů 

fondu. 

3. Návrh rozpočtu fondu na příslušný rok vypracovává Ekonomický odbor Městského úřadu Řevnice 

(dále jen „ekonomický odbor“) a předkládá jej ke schválení zastupitelstvu města. Změny a úpravy 

schváleného rozpočtu fondu schvaluje zastupitelstvo města, případně rada obce, je-li k tomu 

zmocněna. 

 

Článek 3 

Zdroje fondu 

1. Zdroje fondu tvoří: 

➢ zůstatek finančních prostředků fondu k 31. 12. předchozího roku, 

➢ příděl ve výši 3,5 % z vyplacených hrubých platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů 

zastupitelstva v kalendářním roce, 

➢ ostatní příjmy, kterými jsou mj. peněžní dary, dotace nebo příspěvky. 

2. Převod základního přídělu z rozpočtu města do fondu se uskutečňuje zpravidla k 25.1. a k 25.7. 

takto: v měsíci lednu ve výši 3,5% hrubých mezd a odměn vyplacených za období červenec – 

prosinec předchozího kalendářního roku, v měsíci červenci ve výši 3,5% hrubých mezd a odměn 

vyplacených za období leden až červen daného kalendářního roku. Vyúčtování skutečného 

základního přídělu se provede v souladu s předpisy k roční účetní závěrce. 

 

Článek 4 

Hospodaření s fondem a správa fondu 

1. Finanční prostředky fondu města Řevnice jsou soustředěny na bankovním účtu města Řevnice        

č. 107-388051399/0800 vedeném u České spořitelny, a.s. 

2. Prostředky fondu lze použít výhradně na financování nákladů, resp. výdajů, které jsou vymezeny 

tímto statutem, resp. schváleným rozpočtem fondu. 

3. Správcem fondu a příkazcem finančních operací je ekonomický odbor, který zabezpečuje evidenci 

všech příspěvků a akcí, které jsou financovány z fondu. Ekonomické odbor odpovídá za řádné 

vedení účetní evidence fondu, provádění převodů finančních prostředků dle dispozic příkazce 

finančních operací a poskytuje informace o finančním plnění rozpočtu fondu radě města a 

zastupitelstvu města. 

4. Nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu fondu v běžném rozpočtovém roce jsou v rámci 

schválení závěrečného účtu města zastupitelstvem města převedeny do dalšího rozpočtového 

období a stávají se zdrojem fondu pro toto následující období. 
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5. Veškerá plnění z fondu, s výjimkou peněžitých odměn při životním jubileu a odchodu do 

starobního či plného invalidního důchodu a příspěvku k doplňkovému penzijnímu spoření, jsou 

zaměstnancům poskytována nepeněžní formou. 

6. Plnění z fondu, s výjimkou příspěvku na stravování, může být poskytnuto zaměstnanci až po 

ukončení zkušební doby. 

7. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 

 

Článek 5 

Použití prostředků fondu 

1.  Stravování 

Z fondu lze poskytovat příspěvek na stravování zaměstnancům. 

Příspěvek na stravování je poskytnut zaměstnanci za předpokladu, že v pracovním dnu odpracuje 

alespoň 5 hodin a na tuto odpracovanou dobu neuplatňuje nárok na stravné dle zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce. 

Výše příspěvku z fondu na stravování činí 20 % z ceny stravenky.   

Cena stravenky činí celkem 100,- Kč, z toho: 

➢ částka hrazená zaměstnavatelem z rozpočtu města: 55,- Kč (což činí 55 %), 

➢ částka hrazená zaměstnavatelem z fondu: 20,- Kč (což činí 20 %), 

➢ částka hrazená zaměstnancem srážkou ze mzdy: 25,- Kč (což činí 25 %). 

 

2.  Příspěvek k doplňkovému penzijnímu spoření (nahradilo v souvislosti s důchodovou reformou 

od 1. května 2013 penzijní připojištění se státním příspěvkem)  

Z fondu lze na základě písemné žádosti spolu s kopií uzavřené smlouvy o doplňkovém penzijním 

spoření (penzijním připojištění se státním příspěvkem) poskytnout zaměstnanci měsíční příspěvek 

zaměstnavatele na toto spoření (připojištění, životní pojištění) ve výši 500,- Kč. Příspěvek bude 

poskytnut za podmínky, že si zaměstnanec hradí minimálně 300,- Kč ze svých vlastních prostředků. 

4.  Ostatní výdaje 

Z fondu nejsou hrazeny výdaje spojené s nákupem a zprostředkováním stravenek a platebních karet 

(provize), ani úroky a bankovní poplatky. Tyto výdaje jsou součástí rozpočtového hospodaření 

města, nikoliv účtu fondu. 

 

Článek 6 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Tento statut byl schválen usnesením Zastupitelstva města Řevnice dne 13.12.2021 (viz. zápis č. 22 

ze dne 13.12.2022) a nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022. 

2. Ke dni účinnosti tohoto statutu se zrušuje Statut Sociálního fondu města Řevnice schválený 

Zastupitelstvem města Řevnice dne 25.9.2017, účinný od 1.1.2018.  

 

 

 

V Řevnicích dne 14.12.2021 

 

 

 

 

 

       .........................................                                                   ......................................... 

     Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                   Ing. Arch. Alice Čermáková, místostarostka 


