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Článek 1 

1.1 Úvod a obecná ustanovení  

1. Dohoda o čerpání a poskytování příspěvku ze SF OŘPJ (Ostrava č. xx/2016 s platností od 

01. 01. 2015) rozpracovává na místní podmínky Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD 

Cargo, a.s. – IN ORz-33-A-2015 s účinnosti od 1. 1. 2016. 

2. Sociální fond ČD Cargo, a.s., Provozní jednotky Ostrava (dále jen SF PJ Ostrava) je fondem 

zaměstnavatele a zřizuje se v souladu s platnými právními předpisy. Jde o účelově vytvořený 

fond k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších obdobných potřeb zaměstnanců a jejich 

rodinných příslušníků a bývalých zaměstnanců ČDC (důchodců), kteří bezprostředně před 

odchodem do důchodu pracovali u ČDC a v době podání žádosti pobírají starobní nebo invalidní 

důchod. 

3. Zásady hospodaření se sociálním fondem ČDC (dále jen Zásady) jsou zpracovány  

a vydány v dohodě s odborovými organizacemi. Samostatnou přílohou těchto Zásad je čerpání a 

rozpočet sociálního fondu ČD Cargo, a.s., na rok 2016, který je schvalován samostatně, po 

přídělu finančních prostředků do SF pro PJ Ostrava. 

4. Ze SF PJ Ostrava lze poskytovat příspěvek na :  

■ kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost, 

■ rekreace, zájezdy,  

■ tábory dětí a mládeže, léčebné a ozdravné pobyty,  

■ sociální výpomoci a sociální půjčky pro zaměstnance,  

■ finanční dary (formou peněžního i nepeněžního plnění),  

5. Na poskytnutí příspěvků a jiné plnění ze SF PJ Ostrava není právní nárok. 

6. Poskytnutí příspěvku ze SF PJ Ostrava nelze vztahovat a omezovat na členství zaměstnanců 

v odborových organizacích. 

7. Při prokázání neoprávněného čerpání příspěvku ze SF PJ Ostrava je zaměstnanec (důchodce) 

povinen vrátit všechny obdržené příspěvky ze SF ČDC na daný účel, uhradit zaměstnavateli 

vzniklé náklady a v daném kalendářním roce mu již nelze poskytnout žádný příspěvek. 

8. Vedení evidence a účtování dokladů vztahujících se k čerpání SF ČDC se řídí příslušnými 

předpisy. Ze SF ČDC nelze proplácet účetní a daňové doklady, které nebyly vystaveny na 

adresu zaměstnavatele. Nelze zpětně proplácet daňové doklady z minulého stanoveného 

období (minulých let). Daňové doklady musí být věcně správné a průkazné. Zdanění 

poskytnutých příspěvků ze SF ČDC upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

v platném znění.  

9. Zaměstnancem ČDC, se pro účely použití prostředků SF PJ Ostrava rozumí zaměstnanec: 
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 v pracovním poměru se stanovenou týdenní pracovní dobou,  

 v pracovním poměru s kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou, 

 dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce nebo práce v odborových organizacích, který 

pobírá mzdu ze mzdových prostředků ČDC, a.s. 

 zaměstnanec na mateřské nebo rodičovské dovolené. 

10. Za zaměstnance ČDC se pro účely použití prostředků SF PJ Ostrava nepovažuje zaměstnanec: 

 u něhož nastala překážka v práci z důvodu obecného zájmu podle ustanovení § 200 a 

násl. Zákoníku práce, 

 který pracuje na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dohod o 

dočasném přidělení (ustanovení § 308 ZP). 

11. Rodinným příslušníkem se pro použití prostředků SF PJ Ostrava rozumí: 

 manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka, žijící se zaměstnancem, ve 

společné domácnosti; 

 druh, družka, žijící se zaměstnancem ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň  

12 měsíců, doložené čestným prohlášením; 

 děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení 26 let (včetně, tzn., že 

v době podání žádosti o příspěvek ze SF PJ Ostrava musí splňovat tuto podmínku), 

jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným 

výcvikem a dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo být 

zaměstnány pro nemoc anebo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení 

trvale neschopny práce.  

Pokud nebyl zaměstnanec zbaven rodičovských práv, potom se za děti považují: 

 děti vlastní, 

 děti, které se zaměstnancem žijí ve společné domácnosti: 

- děti osvojené, 

- děti, které byly zaměstnancem převzaty do péče nahrazující péči rodičů, 

- děti manžela/manželky, registrovaného partnera/partnerky, druha/ 

družky. 

Žadatel zodpovídá za správnost a pravdivost údajů.  

12. Důchodcem se pro použití prostředků SF PJ Ostrava rozumí: 

a) bývalý zaměstnanec, který při prvním odchodu do starobního nebo invalidního 

důchodu pracoval u zaměstnavatele, případně u jeho právních předchůdců a 

v době žádosti o poskytnutí příspěvku ze SF PJ Ostrava pobírá starobní nebo 

invalidní důchod, 

b) bývalý zaměstnanec, který ukončil pracovní poměr u zaměstnavatele 

(od 1. 12. 2007 do 31. 12. 2010) dle NV 370/2007 Sb. v platném znění a v době 

žádosti o poskytnutí příspěvku ze SF PJ Ostrava pobírá starobní nebo invalidní 

důchod. Čestné prohlášení o pobírání starobního či invalidního důchodu uvádí 

důchodce v žádosti o příspěvek. 
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Článek 2 

1.2 Tvorba sociálního fondu v PJ Ostrava 

1. Sociální fond ČDC je tvořen v souladu s článkem 51 Stanov akciové společnosti ČD Cargo, a.s., 

v platném znění, který se používá ve prospěch zaměstnanců ČDC a jejich rodinných příslušníků 

a bývalých zaměstnanců (důchodců) k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb.  

2. Sociální fond od 1. 1. 2016 je tvořen: 

a) zůstatkem SF PJ Ostrava z r. 2015 

b) stanoveným přídělem pro r. 2016 

c) vratkami z poskytnutých půjček 

3. Prostředky SF PJ Ostrava jsou prostředky ČDC a lze je používat pouze v souladu s obecně 

platnými právními normami, IN ORz-33-A-2015  a těmito zásady. 

4.  Za hospodaření se SF PJ Ostrava zodpovídá ředitel PJ Ostrava. 

5. Provozní jednotka Ostrava hospodaří s prostředky ze SF a to dle : 

Čl. 3 Příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost 

Čl. 4 Příspěvek na individuální rekreace, zájezdy, tábory dětí a mládeže, léčebné a ozdravné 

pobyty  

Čl. 5 Sociální výpomoci a sociální půjčky zaměstnancům 

Čl. 6 Finanční dary 

6. Vedení evidence a účtování dokladů vztahujících se k čerpání SF PJ Ostrava se řídí příslušnými 

předpisy: 

■ nelze proplácet účetní a daňové doklady, které nebyly vystaveny na adresu zaměstnavatele 

■ nelze zpětně proplácet daňové doklady z minulých let 

■ daňové doklady musí být věcně správné a průkazné 

■ nelze hradit investice 

■ zdanění poskytnutých příspěvku upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

v platném znění. 

 Článek 3 

Příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost 

1. Příspěvek na vstupenky a permanentky na kulturní a sportovní akce z prostředků SF PJ Ostrava 

lze poskytnout: 

■ zaměstnancům a důchodcům až do výše 100 % ceny, maximálně však 300,- Kč, 

■ rodinným příslušníkům zaměstnanců dle článku 1, odst. 11 tohoto Opatření až do 

výše50 % ceny, maximálně však 200,- Kč 

■ dětem do 15 let po vzájemné dohodě u vybraných organizovaných akcích pro celý obvod 

PJ Ostrava,  100% max. 300,00Kč / vstupenka 
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Ze SF PJ Ostrava lze na základě dohody s  odborovými organizacemi přispívat zaměstnancům včetně 

jejich rodinných příslušníků a důchodcům: 

■ na pronájmy tělocvičných zařízení, sportovních hal, bazénů, hřišť; 

■ na úhradu nákladů hromadně zabezpečovaných kulturních, sportovních, zájmových, 

společenských akcí a akcí obdobného charakteru v maximální délce trvání 4 dnů, které 

organizuje zaměstnavatel nebo je spoluorganizuje s odborovými organizacemi. 

Minimální počet účastníků na organizované akci musí být alespoň pět zaměstnanců. 

■ Do úhrady nákladů lze zahrnout např.: dopravu, ubytování, program, vstupné, pronájem 

místnosti na akci, věcné ceny, přiměřené občerstvení (mimo alkohol, cigarety apod.) 

Organizované zájezdy: 

 Lze hradit : 

(dopravu, ubytování, občerstvení , vstupné) 

 

Vyšší výši příspěvku na: 

■ sportovní akce mezinárodního významu, Dny železničářů, plesy, akce v závěru roku 

organizované ved. PP a  ŘPJ , setkání s důchodci a jiné akce většího rozsahu po dohodě 

s ředitelem PJ Ostrava na základě předložené a schválené kalkulace. 

Lze hradit - dopravu, občerstvení max. 300,00 Kč/Zam.,RP, ceny, pronájem, kulturní 

vystoupení 

   

Ředitel PJ Ostrava a odborové organizace se dohodli: 

■ každá odborová organizace v obvodu PJ Ostrava na základě dohody se všemi 

odborovými organizacemi a ředitelem PJ Ostrava obdrží fiktivní finanční obnos dle 

schváleného rozpisu pro kulturní, sportovní a zájmovou činnost podle počtu členů 

zastupovaných zaměstnanců jednotlivými odborovými organizacemi. 

■ Řediteli PJ Ostrava odborová organizace oznámí garanta, který zpracuje plán akcí a bude 

odpovídat za čerpání přidělených prostředků dle Zásad SF PJ Ostrava od 1. 1. 2015. 

 

Garant příslušné odborové organizace zodpovídá za: 

■ zveřejnění nabídky mezi zaměstnance jednotlivých pracovišť  

■ zajistí vystavení objednávky pro dodavatele, s uvedením fakturačních údajů a zajistí její 

doručení dodavateli – vše po dohodě s PJ Ostrava. 

 Příspěvek se poskytuje formou nepeněžního plnění, tzn., že účetní doklad musí být vystaven na 

zaměstnavatele.  

 

ČD Cargo, a.s. 

Odbor účetnictví – O2 

Jankovcova 1569/2c 
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170 00 Praha 7- Holešovice 

Při vystavování faktury je garant odpovědný za dodržení Zásad pro vystavování faktur – 

příloha č. 6 

 

Po vzájemné dohodě v případě potřeby objednávku vystaví ekonom PJ Ostrava - Ing. Ivo Samiec, 

mobil +420 725 591 351 nebo e-mail: ivo.samiec@cdcargo.cz.  

Příspěvek se poskytuje formou nepeněžního plnění, tzn., že účetní doklad musí být vystaven na 

zaměstnavatele.  

 

Článek 4 

1.4. Příspěvek na individuální rekreace, zájezdy, tábory dětí a mládeže (TDM), 

léčebné a ozdravné pobyty (LOP) 

1. Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci mohou čerpat: 

- 1x ročně dotovanou rekreaci z katalogu cestovní kanceláře ČD travel,s.r.o., 

 nebo 

2. Důchodci: 

- mohou čerpat maximálně 1x ročně dotovanou rekreaci z katalogu cestovní kanceláře  

ČD travel,s.r.o.,  

 

Ze SF ČDC lze poskytnout příspěvek na tuzemské a zahraniční rekreace, a to při splnění 

těchto podmínek: 

 

■ Dotované rekreace z katalogu cestovní kanceláře ČD travel,s.r.o.: 

 příspěvek se poskytuje formou nepeněžního plnění 

 lze poskytnout zaměstnancům a důchodcům za předpokladu, že cena rekreace, 

zájezdu, TDM nebo LOP na účastníka nepřesáhne hodnotu 30 000,-Kč. 

 zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům (děti do skončení povinné školní 

docházky a poté do dosažení 19 let včetně) lze příspěvek poskytnout pouze 

v případě, pokud pracovní poměr zaměstnance u ČDC trvá nepřetržitě nejméně 6 

měsíců, 

 důchodcům lze příspěvek poskytnout pouze v případě, pokud pracovní poměr 

důchodce u ČDC (nebo jeho právních předchůdců) trval bezprostředně před 

dnem, kdy začal pobírat starobní nebo invalidní důchod nepřetržitě alespoň 5 let, 

 důchodcům dle čl. 1 bodu 12 písm. b) lze příspěvek poskytnout pouze v případě, 

pokud pracovní poměr důchodce u ČDC (nebo jeho právních předchůdců) trval 

před dnem ukončení pracovního poměru nepřetržitě alespoň 5 let, 
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 v katalogu jsou již uvedeny ceny snížené o příspěvek ze SF ČDC. Cena u všech 

rekreací je konečná, tzn., že zahrnuje letištní poplatky a bezpečnostní taxy, 

veškeré příplatky a na víc i komplexní cestovní pojištění s výjimkou poplatků 

obecním úřadům u tuzemských rekreací. 

- pokud zaměstnanec čerpal příspěvek na rekreaci z  SF PJ Ostrava nemůže již žádat o 

dotovanou rekreaci z katalogu Cestovní kanceláře ČD Travel, s.r.o. 

■ Rekreace vybrané z katalogu cestovních kanceláří, které mají sídlo na území České 

republiky, popřípadě jiných poskytovatelů rekreačních služeb působících na území 

ČR, a to při splnění i dalších podmínek. 

 příspěvek se poskytuje zaměstnanci a jednomu RP 

 příspěvek se poskytuje formou nepeněžního plnění 

 zaměstnancům lze příspěvek poskytnout pouze v případě, pokud pracovní poměr 

zaměstnance u ČDC trvá nepřetržitě nejméně 6 měsíců 

 příspěvek nesmí přesáhnout částku 225,- Kč na pobytový den, 

 

 na zahraniční rekreaci nebo zájezd lze poskytnout až do výše 40 % z ceny 

poukazu, maximálně však do výše 2250,00 Kč zaměstnanci i RP 

 na tuzemskou rekreaci nebo zájezd lze poskytnout zaměstnanci příspěvek až do 

výše 50 % z ceny poukazu, maximálně však do výše: 1225,00 Kč 

- příspěvek na rekreaci z  SF PJ Ostrava nelze poskytnout, pokud zaměstnanec již 

v kalendářním roce čerpal dotovanou rekreaci z katalogu Cestovní kanceláře ČD Travel, a.s. 

- pokud zaměstnanec čerpal příspěvek na rekreaci z  SF PJ Ostrava nemůže již žádat o 

dotovanou rekreaci z katalogu Cestovní kanceláře ČD Travel, s.r.o. 

 

 

Ze SF PJ Ostrava lze poskytnout příspěvek na TDM nebo LOP: 

- organizovaný zaměstnavatelem nebo spoluorganizovaný s odborovými organizacemi 

působícími při ČDC.  

- pořádaný jiným subjektem (např. škola, sportovní jednota, zájmový kroužek), a to při 

splnění i dalších podmínek: 

 

Dotované TDM a LOP z katalogu cestovní kanceláře ČD Travel, s. r. o. - bez příspěvku PJ 

Ostrava 

 příspěvek se poskytuje formou nepeněžního plnění, 

 zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům lze příspěvek poskytnout pouze 

v případě, pokud pracovní poměr zaměstnance u ČDC trvá nepřetržitě nejméně 

6 měsíců, 

 v katalogu jsou uvedeny ceny snížené o příspěvek ze SF ČDC. 

Ostatní TDM a LOP - s příspěvkem ze SF PJ Ostrava 
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 příspěvek se poskytuje formou nepeněžního plnění, 

 zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům lze příspěvek poskytnout pouze 

v případě, pokud pracovní poměr zaměstnance u ČDC trvá nepřetržitě nejméně 

6 měsíců, 

 příspěvek lze poskytnout až do výše 50 % z ceny poukazu maximálně do výše 

2 000,- Kč. 

 příspěvek ze SF PJ Ostrava lze poskytnout nejvýše 2x ročně na každé 

nezaopatřené dítě 

 

■ Příspěvky ze SF v souladu s těmito pravidly, nelze poskytnout zaměstnanci zpětně po 

uskutečnění akce. 

 

 Adresa zaměstnavatele pro poskytnutí příspěvku ze SF ČDC: 

ČD Cargo, a.s,  

 odbor 2, Jankovcova 1569/2C, 

 170 00 Praha 7 – Holešovice,  

 

Konečný příjemce: 

 ČD Cargo, a.s. 

 Provozní jednotka Ostrava 

 Nádražní 88/192 

 702 00 Ostrava-Přívoz 

V případě neuskutečnění akce, na kterou byl poskytnut příspěvek ze SF PJ nebo ČDC, je 

zaměstnanec povinen tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli a příspěvek co nejdříve vrátit, 

nejpozději do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti. 

 

Ředitel PJ Ostrava je odpovědný za čerpání fondu a je povinen se řídit metodickými pokyny, které 

vydává finanční odbor GŘ.  

Článek 5 

1.5 Sociální výpomoc a sociální půjčky  

a)  Ze SF PJ Ostrava lze zaměstnancům poskytnout jednorázovou sociální výpomoc 

(nevratnou) nebo sociální návratnou bezúročnou půjčku v mimořádně závažných 

případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací, a to na stejný účel 

pouze jednou.  

b) Sociální výpomoc lze poskytnout i rodinným příslušníkům po zaměstnanci, který zemřel 

při plnění pracovních povinností pro ČDC. 
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c) Z rozpočtu SF PJ Ostrava lze poskytnou pouze zaměstnanci jednorázovou sociální 

výpomoc (nevratnou) a/nebo sociální návratnou bezúročnou půjčku při řešení tíživých 

nebo neočekávaných sociálních situací, a to na stejný účel pouze jednou 

d)  Sociální výpomoc a sociální půjčku lze poskytnout na základě písemné žádosti 

zaměstnance, ve které zaměstnanec uvede důvod podávání žádosti s uvedením 

majetkových a příjmových poměrů domácnosti. Skutečná výše výpomoci nebo půjčky se 

stanoví individuálně v dohodě s odborovými organizacemi.  

 

V případě, že poskytnutí sociální výpomoci ze SF ČDC podléhá zdanění dle zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, v platném znění, upozorní zaměstnavatel příjemce sociální výpomoci na nutnost zdanění. 

 

O poskytnutí sociální výpomoci a sociální půjčky rozhoduje na základě žádosti ředitel PJ Ostrava po 

projednání s odborovými organizacemi. 

 

Podmínky a maximální výše těchto příspěvku je uvedená v IN ORz-33-A-2015 Zásady hospodaření se 

sociálním fondem ČD Cargo, a. s. 

 

Potřebné formuláře k podání žádosti jsou k dispozici jako příloha tohoto opatření.  

 

2.5. Finanční dary 

Finanční dary (formou peněžního nebo nepeněžního plnění) lze poskytovat zaměstnancům: 

■ při životním výročí,  

■ za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru (např. bezpříspěvkovým dárcům krve a 

krevních derivátů). 

■ Za životní výročí se považuje dovršení 60 let věku zaměstnance.  

Výše finančního daru je stanovena: 

Životní výročí 

Výše finančního 

daru 

60 let 2 000,- Kč 

Finanční dar za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru se poskytuje 

zaměstnancům za každý bezplatný odběr krve nebo krevních derivátů v daném 

kalendářním roce na základě předložených kopií potvrzení o realizaci odběru. 

200,- Kč za odběr 

maximálně však 

1000,- Kč za 

kalendářní rok 

Jednorázový finanční dar za získání „Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana 

Janského“ (uděluje se za 40 odběrů) nebo Zlatého kříže ČCK 1. a ž 3. třídy 

(uděluje se za 80,120 a 160 odběrů)  

2000,- Kč 

 

- Finanční dar se poskytuje zaměstnanci v měsíci, na které příslušné životní výročí připadá.  
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- Finanční dar za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru se vyplatí v nejbližším vhodném 

výplatním termínu.  

Článek 6 

1.6.  Závěrečná ustanovení 

1. Rozpočet SF PJ Ostrava od 1. 1. 2016 projedná ředitel PJ Ostrava s odborovými organizace po 

přídělu finančních prostředků 

2. Rozpočet lze upravovat po dohodě s odborovými organizacemi 

3. Prostředky podle čl. 3 se dělí podle počtu zastupovaných zaměstnanců jednotlivými odborovými 

organizacemi. 

4. OŘPJ Ostrava č. xx/2016 nahrazuje dnem podpisu OŘPJ Ostrava č. 7/2015 

5. S OŘPJ Ostrava  xx/2016 prokazatelně seznamte všechny zaměstnance PJ Ostrava. 

6. Toto OŘPJ Ostrava xx/2016 nabývá platnosti dnem projednání se zástupci odborů v působnosti 

PJ Ostrava tj. xx. xx. 2015 s účinnosti od 1. 1. 2016 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Metodický pokyn k čerpání finančních prostředků n, TDM a LOT 

Příloha č. 2 Žádost o poskytnutí příspěvku na TDM a LOT 

Příloha č. 3Čestné prohlášení 

Příloha č. 4 Objednávka - vzor 

Příloha č. 5 Prezenční listina 

Příloha č. 6 Zásady pro vystavování faktur 

Příloha č. 7 Faktura - vzor 

 

 

 Ing. Pavel Kuřil v.r 

 ředitel PJ Ostrava 

 

 

 

 

 


