
Statutární město Chomutov 

Statut „Sociálního fondu  města Chomutova“ 

Zastupitelstvo města Chomutova na svém zasedání dne 29.03.2004 usnesením č. 35/04 zřídilo dle 
ustanovení § 5, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, peněžní fond města Chomutova s názvem „Sociální fond 
města Chomutova“ a schválilo jeho Statut. 

I. Základní ustanovení 

(1) Účelem sociálního fondu města Chomutova  (dále jen „Fond“) je zajištění a sdružení finančních 
prostředků za účelem financování sociálních (např. příspěvek na stravování) a rozvojových potřeb 
zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Chomutova, zaměstnanců organizačních složek 
zřízených městem, zaměstnanců Městské policie v pracovním poměru a dlouhodobě uvolněných 
členů Zastupitelstva statuárního města Chomutova (dále jen „zaměstnanci“). Dále slouží k podpoře 
kulturní, rekreační, sportovní a vzdělávací činnosti zaměstnanců a v případě dětí zaměstnanců do 
14 let věku na úhradu dětských táborů.   

(2) Fond je zřízen jako trvalý účelový peněžní fond statutárního města Chomutova. 

II. Příjmy Fondu 

Příjmy Fondu tvoří: 

a) příděl z rozpočtu statutárního města Chomutova ve výši 4% z ročního objemu vyplacených 
mzdových prostředků zaměstnanců uvedených v čl. I odst. 1  

b) příděl z rozpočtu statutárního města Chomutova (dále  SMCH) schválený Zastupitelstvem SMCH 
na vzdělávání, důchodové pojištění a penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) 
zaměstnanců 

c) zůstatek Fondu z minulého roku 
d) příspěvky, dary a jiné platby od právnických a fyzických osob poskytnuté pro Fond 
e) splátky půjček zaměstnanců 
f) další příjmy z činností zaměstnavatele, které jsou svým charakterem tvořeny jako provize či slevy 

z nemzdového plnění k zaměstnancům (provize za produkty penzijního pojištění) 
g) úroky z účtu Fondu, na kterém je Fond deponován 

Příslušný příděl dle písm. a) se převádí do sociálního fondu čtvrtletně ze skutečně vyplacených 
mzdových prostředků uvedených zaměstnanců za předchozí kalendářní čtvrtletí a dále formou 
rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

III. Použití prostředků Fondu 

(1) Příjemcem finančních prostředků z tohoto Fondu může být zaměstnanec viz článek I. odstavec 1, 
případně rozpočet města, pokud tak rozhodne zastupitelstvo SMCH. 

(2) Finanční prostředky soustředěné ve Fondu lze použít výhradně k účelům uvedeným v článku I. 
tohoto statutu, pokud zastupitelstvo města nerozhodne jinak, např. v souvislosti s nevyčerpáním 
prostředků na důchodové pojištění, penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) a vzděláváni. 
Čerpání musí být v souladu s  Kolektivní smlouvou a se „Zásadami pro poskytování příspěvků ze 
sociálního fondu města Chomutova“ (dále jen ,,Zásady“). Zásady jsou dokumentem zástupce 
zaměstnavatele (primátor statutárního města Chomutova, tajemník magistrátu) a zástupce 
zaměstnanců, tj. základní organizace odborového svazu UNIOS (dále jen odborového orgánu). 



(3) Veškeré finanční prostředky Fondu  lze použít jen v rozsahu schváleného rozpočtu Fondu. 

(4) Výdajem Fondu jsou i náklady spojené se správou bankovního účtu (poplatky bance za vedení 
účtu). 

IV. Hospodaření Fondu 

(1) Správcem Fondu je Magistrát města Chomutova (dále jen „Správce“). Správu vykonává 
prostřednictvím odboru kancelář tajemníka. 

(2) Rozpočet Fondu sestavuje tajemník magistrátu společně s předsedou odborového orgánu města. 

(3) Finanční prostředky Fondu jsou rozpočtovými prostředky Magistrátu města Chomutova a evidují 
se na samostatném bankovním účtu SMCH s analytickým členěním výdajů. Správu tohoto účtu 
zabezpečuje odbor ekonomiky, který zodpovídá za účtování a převody finančních prostředků do 
zdrojů Fondu a na základě příkazů odboru kancelář tajemníka provádí převody finančních 
prostředků příjemcům Fondu. Příkazy k uskutečňování veřejného výdaje vyhotovuje odbor 
kancelář tajemníka. 

(4) Nevyčerpané finanční prostředky Fondu v běžném kalendářním roce se převádějí do roku 
následujícího, kromě nevyčerpaných příspěvků na důchodové pojištění, penzijní připojištění 
(doplňkové penzijní spoření) a příspěvků na vzdělávání. Finanční prostředky Fondu nelze převádět 
do jiných fondů statutárního města Chomutova. 

(5) Souhrnná zpráva o hospodaření Fondu je každoročně  předkládána Zastupitelstvu statutárního 
města Chomutova v rámci schvalování závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok. Zprávu 
včetně ekonomického vyhodnocení předkládá zpracovateli rozborů hospodaření města (odbor 
ekonomiky) správce rozpočtu Fondu.  Zpráva obsahuje přehled poskytnutých příspěvků v členění 
dle jednotlivých oblastí příspěvku stanovených dle Zásad. 

V. Poskytování prostředků z Fondu 

(1) Poskytování finančních prostředků se řídí Zásadami. 

(2) Žadatel o finanční prostředky je přímo zodpovědný za přípravu a průkaznost podkladů. Podklady 
věcně kontroluje pověřený pracovník odboru kancelář tajemníka. V případě půjčky a nenávratné 
finanční výpomoci je potřeba k realizaci výdajů navíc písemná žádost, z níž vyplývá naléhavost 
výdaje a souhlas nadřízeného, odborového orgánu, tajemníka magistrátu a primátora města. 

(3) O uvolnění finančních prostředků lze rozhodnout pouze v rozsahu výše finančních prostředků 
přidělených schváleným ročním rozpočtem Fondu a na základě zákona č. 320/2001  Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

(4) Na poskytnutí finančních prostředků z Fondu není právní nárok. Poskytování prostředků z Fondu 
zabezpečuje správce, v rámci Zastupitelstvem schváleného rozpočtu Fondu. 

(5) Případnou realizaci rozpočtových změn zajišťuje odbor kancelář tajemníka průběžně, tak aby 
nebyla porušována rozpočtová kázeň a byly dodržovány všechny závazné ukazatele rozpočtu 
města. 

VI. Závěrečná a přechodná ustanovení 

(1) Použití finančních prostředků z Fondu, včetně účelnosti využití finančních prostředků z Fondu může 
kontrolovat odborový orgán. Za náležitosti dokladů včetně dodržování rozpočtové kázně odpovídá 
odbor kancelář tajemníka dle pověření vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů. Při rozhodování o použití prostředků Fondu musí být respektována 
práva odborové organizace, upravená zákoníkem práce a zákonem o kolektivním vyjednávání, 



v platných zněních. Při zdaňování požitků, vyplácených ze sociálního fondu, bude uplatňován režim 
dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Kontrolu provádí  Interní audit,  případně další kontrolní orgány města. 

(3) Změny Statutu schvaluje Zastupitelstvo statutárního města Chomutova po projednání 
s odborovým orgánem. 

(4) Fond byl zřízen k 29.03.2004 s účinností od 01.04.2004. 

(5) Novelizované znění Statutu bylo projednáno s odborovým orgánem   

(6) Novelizované znění Statutu bylo schváleno Zastupitelstvem statutárního města Chomutova dne 
20. 6. 2022 (usnesení ZaMěst č. xx/22) s účinností od 1. 7. 2022. 

 

V Chomutově dne 20. 6. 2022  

 

 

 

……………………………………………………….                             ……………………………………………………… 
JUDr. Marek Hrabáč         David Dinda 
         primátor                 náměstek primátora 

   statutárního města Chomutova      statutárního města Chomutova 
 

 

     

 

 


