
 

Směrnice použití sociálního fondu Zemědělského družstva Šitbořice 
 
 
I. Účel 
Sociální fond slouží k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb členů 
Zemědělského družstva Šitbořice a jejich rodinných příslušníků. 
Zásady pro používání sociálního fondu v Zemědělském družstvu Šitbořice jsou závaznou 
směrnicí, jejíž právním základem jsou platné Stanovy družstva. Představenstvo je oprávněno 
upravit rozpočet sociálního fondu a regulovat jeho čerpání podle aktuální finanční situace 
Zemědělského družstva Šitbořice. 
 
II. Oblast platnosti 
Tato směrnice je závazná pro všechny členy Zemědělského družstva Šitbořice. 
 
III. Rodinným příslušníkem pro účely těchto zásad se považuje manžel, manželka, druh, 
družka, (tzn. partner, partnerka žijící v jedné domácnosti), nezaopatřené děti (tzn. včetně 
studujících bez vlastního příjmu, max. do dovršení 26 let) a to: 
 dítě vlastní nebo osvojené 
 dítě, které bylo členem nebo jeho manželem-manželkou, druhem-družkou převzato do 

péče nahrazující péči rodičů, na základě rozhodnutí příslušných orgánů 
 
IV. Tvorba fondu 
a) Sociální fond (dále jen fond) je tvořen přídělem družstva ze zisku běžného roku. 
b) Fond je dále tvořen ostatními příjmy 
 
V. Čerpání fondu 
Čl. V., odst. 1.   
Vytvořený fond se dělí na dvě části a to:  

- 20 % je určeno k použití na zájezdy organizovanými přímo družstvem, na dary 
členům u příležitosti životních jubileí, na půjčky a sociální výpomoci, členské schůze 
apod. 

- 80% bude rozděleno na osobní účty členů, ze kterých může družstvo členovi 
poskytovat příspěvky podle této směrnice. O limitu ročního čerpání fondu z osobních 
účtů členů rozhoduje členská schůze na návrh představenstva družstva.  

 
Čl. V., odst. 2.  
V případě, že člen ze svého osobního účtu stanovený limit prostředků v jednom roce zcela 
nevyčerpá, bude mu zůstatek na účtu převeden do dalšího roku. K tomu pak bude 
připočtena částka náležející členovi po rozdělení 80% případné dotace fondu z dosaženého 
zisku příslušného roku.  
 
Čl. V., odst. 3.  
Z fondu lze přispívat na: 
a) Stravování, vč. zabezpečení dovozu stravy členům 
b) Rekreaci, zájezdy, dětské tábory 
c) Zlepšení zdravotního stavu a rekondice v rámci zdravotní a lázeňské péče, vč. preventivní   
    zdravotní péče, 
d) Kulturu a tělovýchovu 
e) Půjčky a sociální výpomoci  
f) Na peněžní a věcné dary 
 
Kritériem pro přiznání příspěvku je min. 5 let členství v Zemědělském družstvu Šitbořice, 
vyjma členství, které členovi vzniklo vzniklé přechodem, nebo převodem družstevního podílu. 
 



 
Čl. V., odst. 3, písm. a) Stravování 
Družstvo poskytuje členům příspěvek na jedno hlavní jídlo. Příspěvek stanovuje a schvaluje 
představenstvo družstva s ohledem na cenu dodávané stravy výrobcem.  Dále družstvo 
svým členům poskytuje příspěvek na dovoz stravy do domu. Příspěvek stanovuje a 
schvaluje představenstvo na základě ceny této služby fakturované dodavatelem.    
 
Čl. V., odst. 3, písm. b) Rekreace, zájezdy, dětské tábory 
Z fondu lze přispívat na všechny formy tuzemských a zahraničních rekreací, zájezdů a 
letních táborů dětí, zajišťovaných podniky v oblasti cestovního ruchu. Daňový doklad o 
zaplacení poukazu (faktura) zní na firmu družstva. Družstvo uhradí výši přiznaného 
příspěvku na základě daňového dokladu. 
 
Z fondu lze členům přispět na letní tábory jejich dětí ve věku od 3 do 15 let, resp. do 
ukončení povinné školní docházky. 
 
Z fondu lze přispívat na tuzemské a zahraniční zájezdy (poznávací a na kulturní a sportovní 
akce), přímo organizované družstvem. Na tyto zájezdy lze z fondu členům a rodinným 
příslušníkům přispět na dopravu, kterou družstvo uhradí dopravci. Člen i jeho rodinný 
příslušník zaplatí částku ve výši  0,75%  ze smluvené ceny dopravy. Vstupné uhradí družstvo 
v plné výši, vyjma vstupenek na divadelní, či jiná umělecká představení a sportovní akce, na 
které může družstvo poskytnout příspěvek ve výši 50% ceny. 
 
Při zrušení účasti člena nebo jeho rodinného příslušníka na akci (storno) bez závažného 
důvodu se částka odečtená z osobního účtu nevrací. Za závažný důvod se považuje nemoc, 
či úraz člena nebo rodinného příslušníka (doložena lékařskou zprávou), úmrtí v rodině apod. 
Výjimku pro odstranění tvrdosti tohoto ustanovení může udělit představenstvo družstva. 
 
Z fondu nelze přispívat na akce, které si člen uhradí sám a dodatečně požádá o příspěvek z 
fondu. 
 
Příspěvek na výše uvedené zájezdy, rekreace, lázeňskou léčbu a dětské tábory je možné 
poskytnout pouze na faktury vystavené v ČR a v zemích EU. 
 
Čl. V., odst. 3, písm. c) Zlepšení zdravotního stavu a rekondice v rámci zdravotní a 
lázeňské péče, vč. preventivní zdravotní péče 
Z fondu lze členů poskytnout příspěvek na rehabilitace, rekondice, lázeňskou péči, příspěvek 
úhradu zdravotnických pomůcek a případných poplatků za pobyt člena nemocnici. 
Příspěvek na rehabilitace, rekondice, lázeňskou péči, příspěvek na úhradu zdravotnických 
pomůcek, příp. poplatků za pobyt člena nemocnici je možné poskytnout pouze na faktury 
vystavené v ČR a v zemích EU. 
 
Čl. V., odst. 4, písm. d) Kultura a tělovýchova 
Družstvo může přispívat na akce organizované školami, zájmovými a společenskými 
sdruženími v obcích Šitbořice, Nikolčice, Diváky a v rámci mikroregionu Hustopečska. Taktéž 
může poskytnout příspěvky na charitativní účely. 
 
Čl. V., odst. 5. e) Sociální výpomoci a půjčky 
1. Z fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc členům, v případě úmrtí člena 
jejich nejbližším pozůstalým, v mimořádně závažných případech a při řešení složitých, 
neočekávaných sociálních situací. Sociální výpomoc je nevratná a může být v jednotlivých 
případech poskytnuta až do výše 5 000,-Kč, ve zvlášť závažných případech až do výše 25 
000,-Kč. 
 



2. Sociální výpomoci k řešení tíživých životních situací se poskytují v hotovosti a o jejím 
schválení rozhoduje představenstva družstva. 
 
3. Sociální výpomoci z fondu mají charakter peněžního plnění, a proto se zdaňují jako ostatní 
příjmy. 
  
 4. Z fondu lze členům poskytovat návratné peněžní půjčky do výše 50 tis. Kč s dobou 
splácení 3 let. Lze dohodnout kratší dobu splácení, či jednorázovou úhradu půjčky.  
Podrobné podmínky poskytnutí a splacení půjčky, vč. úroků, budou předmětem písemné 
smlouvy o půjčce. Nedodržení smluvních podmínek členem-vydlužitelem, zejména 
nesplacení a opakované nedodržení dohodnutých splátek, se považuje za poškozování 
družstva, čímž je dán důvod k vyloučení člena podle čl. XVI, odst. 16.2, písm. b) Stanov 
družstva. Z vypořádacího podílu člena-vydlužitele se pak uhradí nesplacená část poskytnuté 
půjčky, vč. úroků. 
 
O poskytnutí půjček a sociálních výpomocí vždy rozhoduje představenstvo družstva.         
 
 
Čl. V., odst. 6. písm. f) Peněžní a věcné dary 
Z fondu lze poskytnout peněžní a věcné dary při životních jubileích členů a to: 
- u příležitosti 75., 80., 85., 90., 95. životního jubilea    5 000,- Kč peněžní dar 
- u příležitosti 91.-94.  a 96.-99. narozenin      3 000,- Kč peněžní dar 
- při 100 letém životním jubileu a následně každý rok  10 000,- Kč peněžní dar 
 
O výši peněžních a věcných darů (květiny, event. další dary) rozhoduje představenstvo podle 
finanční situace družstva. Taktéž rozhoduje o způsobu a formě předání darů. 
 
O poskytnutí příspěvků uvedených v těchto směrnicích vždy rozhoduje představenstvo 
družstva. 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno na členské schůzi Zemědělského družstva Šitbořice dne11.4.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


