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PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU ZE SOCIÁLNÍCH 

NÁKLADŮ SKUPINA UNIPETROL 
 

 

PŘÍSPĚVEK ZE SOCIÁLNÍCH NÁKLADŮ – Rekreace dětí 
 

 

 

 

Rozsah platnosti 

Dokument je platný pro následující označené společnosti / odštěpné závody: 

 

ORLEN Unipetrol a.s.,  

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (včetně odštěpných závodů BENZINA, 

POLYMER INSTITUTE BRNO a RAFINÉRIE) 

ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o., 

PARAMO, a.s. 
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Dne 1. 1. 2021 

 

 

Sociální plnění poskytovaná společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. jsou sjednána v 

Kolektivní smlouvě v článku F.2.2. (pro Unipetrol RPA, BENZINA, odštěpný závod, 

POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod) 

 

Sociální plnění poskytovaná společností ORLEN Unipetrol a.s. v Rozhodnutí 

odměňování zaměstnanců 2018-02  

 

Sociální plnění poskytovaná společností ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. jsou sjednána 

v Kolektivní smlouvě v článku F.2.2  

 

Sociální plnění poskytovaná společností PARAMO, a.s. jsou sjednána v Kolektivní 

smlouvě v článku VIII – B) Ostatní sociální služby 

 

 

 

Příspěvek na dětskou rekreaci, školy a školky v přírodě 

 

Dětskou rekreací, školou nebo školkou v přírodě, sportovní výcvik – „zotavovací akcí“ je 

právnickou osobou organizovaný pobyt dětí ve věku do 18 let včetně, na dobu 5 a více dnů, 

bez účasti rodinného příslušníka. Účelem „zotavovací akce“ je posílit zdraví dětí, zvýšit 

jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.  

 

Dítětem se pro účely tohoto ustanovení rozumí dítě zaměstnance, dítě manžela (manželky) 

nebo druha (družky), žijící ve společné domácnosti se shodným trvalým bydlištěm, partnera 

(partnerky) podle zákona o registrovaném partnerství (dále jen „partner“), děti, osvojenci, děti 

svěřené do pěstounské nebo poručnické péče, děti svěřené soudem do osobní péče jiné 

fyzické osoby. Dále vlastní dítě zaměstnance, které nemá společné bydliště, ale jako rodič se 

zaměstnanec finančně podílí na nákladech dítěte. 

 

 

Příspěvek poskytne zaměstnavatel zaměstnanci v hlavním pracovním poměru (včetně MES).  

 

Nárok na příspěvek nevzniká zaměstnancům s neomluvenou absencí v průběhu příslušného 

kalendářního roku, zaměstnancům ve zkušební době anebo zaměstnancům, kterým běží 

výpovědní doba vyjma výpovědi dle § 52 a) až c), d) a e), zákoníku práce.  

 

Výše příspěvku: 

 

Na žádost zaměstnance poskytne zaměstnavatel příspěvky do celkové výše 6500,- Kč na 

každé dítě zaměstnance za kalendářní rok.  

 

- Příspěvek lze čerpat nejvýše třikrát za kalendářní rok na dětskou rekreaci (tábory 

včetně příměstských, pobyty organizované SŠ, školu nebo školku v přírodě, sportovní 

soustředění, apod.). Na jednotlivé žádosti není příspěvek limitován, v souhrnu       
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(max. 3) však musí být zachována celková výše příspěvku 6 500 Kč / kalendářní rok. 

 
 

 

Na základě zákona o daních z příjmů se příspěvek ze sociálních nákladů zaměstnavatele 

poskytuje pouze v nepeněžní podobě, tj. bezhotovostní úhradou na účet pořadatele akce 

(organizace zapsaná v obchodním či živnostenském rejstříku mající IČ a číslo účtu). Pokud 

zaměstnanec účelově uvede číslo svého bankovního účtu namísto účtu pořadatele, bude toto 

kvalifikováno jako porušení pravidel ze strany zaměstnance. 

Výjimkou úhrady do příspěvku do mzdy bude pouze v případě, že malá organizace nebo škola 

nemá prokazatelně pro tyto účely zřízen účet a rodič je tak nucen rekreaci zaplatit hotově.  

 

Žádat mohou zaměstnanci výše uvedených společností na každé dítě po předložení žádosti a 

čestného prohlášení, a to vždy s dostatečným předstihem před konáním rekreace. 

Předkládaná žádost o příspěvek musí být vždy potvrzená pořadatelem. Mimořádné zpětné 

proplacení rekreace podléhá schválení vedoucí odboru Odměňování a administrativy a 

zaměstnanci tak nevzniká automatický nárok na výplatu příspěvku. 

 

Odbor Odměňování a administrativy má 1 měsíc na schválení žádosti, kterou následně 

předává na finanční účtárnu k proplacení. V případě, že zaměstnanec řádně vyplnil údaje 

v žádosti a má uvedený čitelný email bude mu poskytnuta zpětná vazba o schválení žádosti 

s naskenovanou schválenou žádostí. 

Na neúplně, chybně doplněné nebo nečitelné žádosti nebude brán zřetel. Žádost musí být 

podána vždy na aktuálním formuláři.  

 

Vyplněnou a naskenovanou žádost spolu s čestným prohlášením posílejte na Odbor 

odměňování a administrativy nebo osobně doručte do schránky, která je umístěna v 1. patře 

budovy AB (č. 2859), číslo dveří 123.  

Kontaktní osoba pro vyřízení příspěvků ze sociálních nákladů je Irena Sklenářová, email: 

Irena.Sklenarova@orlenunipetrol.cz číslo telefonu: +420 476 164 064. 

 

Pokud žadatel nedodá potvrzení o účasti do 1 měsíce po ukončení akce, bude žádat společnost 

zpět příspěvek, který byl zaměstnanci poskytnut. 

 

 

Příloha č.1 – „Žádost o příspěvek ze sociálních nákladů“ 

Příloha č.2 – „Čestné prohlášení žadatele“ 

mailto:Irena.Sklenarova@orlenunipetrol.cz

