Stanovy
Svépomocného podpůrného fondu zaměstnanců DEZA, a.s., Valašské Meziříčí
Článek 1
Název a sídlo
Zařízení nese název: Svépomocný podpůrný fond zaměstnanců a.s. DEZA ve Valašském
Meziříčí při Výboru základní organizace OS ECHO DEZA, a.s., (dále jen VZO OS
ECHO). Svépomocný podpůrný fond je zařízením přímo navazujícím na dřívější
„ Svépomocný podpůrný fond zaměstnanců Urxových závodů Valašské Meziříčí, při
ZV ROH“, který byl zřízen k 1.1.1969.
Článek 2
Účel Svépomocného podpůrného fondu
Účelem Svépomocného podpůrného fondu (dále jen fondu) je poskytování podpor
členům v obtížných životních situacích. Druhy poskytovaných podpor jsou uvedeny
v dalších článcích.
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Článek 3
Členství
Členství ve fondu může vzniknout současně se vznikem pracovního poměru
v DEZA, a.s., souhlasným podpisem nového zaměstnance.
Zaměstnanci, kteří nejsou členy fondu, se mohou stát jeho členy na základě dodatečné
přihlášky za předpokladu, že správní komise přijme žadatele za člena fondu. Přihlášku
žadatel podává předsedovi správní komise fondu.
Správní komise může na základě individuální žádosti zaměstnance a vyjádření
VZO OS ECHO obnovit členství ve fondu těm zaměstnancům, kteří opětovně
nastupují do zaměstnaneckého poměru v DEZA, a.s., nebo těm zaměstnancům, kteří
dočasně přerušili pracovní poměr v DEZA, a.s. Pro prokázání předešlé doby členství
je nutné doložit výplatní pásku nebo potvrzení mzdové účtárny o placení členských
příspěvků.
Příslušné žádosti se předávají předsedovi správní komise.
Členy fondu se nemohou stát cizí státní příslušníci a důchodci.
Členství ve fondu zaniká :
a) úmrtím člena
b) dnem ukončení zaměstnání v a.s. DEZA, pokud trvání členství nabylo výjimečně
povoleno
c) dnem zániku fondu
d) odchodem člena do starobního nebo plně invalidního důchodu
e) písemným vypovězením členství, adresovaným správní komisi fondu,
a to vždy k 31. prosinci běžného kalendářního roku
f) neplacením členského příspěvku po delší dobu než 3 měsíce
Člen fondu, jemuž členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členských příspěvků
zaplacených fondu a současně zanikají jakékoliv nároky na další podpory z fondu.
Pokud práce, na kterou se vztahuje možnost poskytnutí podpory z fondu, byla
zahájena v době, kdy zaměstnanec byl členem fondu, pak mu podpora bude
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proplacena přesto, že po skončení práce již zaměstnanec nebude v DEZA, a.s.,
zaměstnán, a tedy nebude členem fondu.
Toto opatření se týká zejména zubolékařských prací, proto musí lékař na stvrzence
výslovně uvést datum zahájení ošetření.
Členství ve fondu trvá ženám na mateřské a rodičovské dovolené a mužům na
rodičovské dovolené podle příslušných ustanovení Zákoníku práce. Jsou jim tak
zachována všechna práva člena fondu.
Členství ve fondu zůstalo též zachováno po dobu, po kterou zaměstnanec konal
základní (náhradní, civilní) vojenskou službu.
Článek 4
Členské příspěvky
Členské příspěvky činí 40,- Kč měsíčně. Příspěvky jsou sráženy přímo mzdovou
účtárnou ve prospěch samostatného účtu fondu.
Po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené žen a rodičovské dovolené mužů
členové fondu příspěvky neplatí při zachování všech práv člena fondu.
Článek 5
Všeobecné ustanovení o podmínkách uplatnění nároku
Nárok na podporu se uplatňuje řádně odůvodněnou a doloženou písemnou žádostí
předkládanou správní komisi, a to na tiskopisech, které jsou k dispozici na VZO OS
ECHO, mzdové účtárně a na personálním odboru.
V případě, že vznikne nárok na podporu během neplaceného volna, odečtou se dlužné
příspěvky z vyplacené podpory.
Nárok na poskytnutí podpory musí být uplatněn nejpozději do 12 měsíců ode dne
události, která odůvodnila vznik nároku na podporu, jinak nárok zaniká.
Správní komise fondu je oprávněna podle zůstatkové hodnoty fondu navrhnout úpravu
jednotlivých podpor a příspěvků zaměstnanců. Tento návrh předloží ke schválení
konferenci ZO OS ECHO při DEZA, a.s., Valašské Meziříčí.
Účinnost změn nastane vždy od 1. dne následujícího měsíce ode dne schválení
konferenci.

Článek 6
Nároky na podporu
Fond vyplácí svým členům při splnění stanovených podmínek následující podporu :
 v nemoci
 při narození dítěte
 na zubolékařské práce
 při přiznání plného invalidního důchodu
 při přiznání starobního důchodu
 při úmrtí v rodině
 při úmrtí člena fondu
Všechny uvedené podpory se vyplácí za předpokladu, že člen fondu zaplatil nejméně 12
měsíčních členských příspěvků.
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1. Podpora v nemoci
Při pracovní neschopnosti pro nemoc se poskytuje podpora v závislosti na délce trvání
pracovní neschopnosti takto:
- při délce nemoci od 1 měsíce
= 300,- Kč
- při délce nemoci nad 5 měsíců
= 600,- Kč za každý celý měsíc počínaje
šestým měsícem. Maximální podpora, kterou je možno proplatit, je limitována částkou
5 700,- Kč.
Pro přiznání nároku na podporu se počítá kalendářní měsíc 30 dnů.
Na žádost člena fondu může být podpora poskytnuta zálohově ve výši podle lékařem
uznané neschopnosti. Podpora se neposkytuje při pracovním úrazu.
2. Podpora při narození dítěte
Při narození vlastního dítěte v rodině člena fondu, nebo při právoplatném osvojení
dítěte, se poskytuje jednorázová podpora ve výši 1500,- Kč na každé živě narozené
nebo osvojené dítě. Jsou-li členy fondu oba rodiče, příspěvek v uvedené výši se
poskytne každému z nich.
3. Podpora na zubolékařské práce
Podpora pouze na zubolékařské práce (netýká se kosmetických zákroků) se
poskytuje podle skutečné výše nákladů, které musí člen fondu zaplatit. Při hrazení
podpor, týkajících se zubolékařských prací, je třeba předložit k žádosti o podporu
originál stvrzenky, kterou pacient zaplatil ošetřujícímu lékaři. Pokud originál
stvrzenky bude předán k proplacení příslušné pojišťovně, je nutno k žádosti o podporu předložit kopii stvrzenky s potvrzením pojišťovny (razítko, datum, podpis) jaká
částka byla pojišťovnou uhrazena. Podpora z fondu pak bude vypočtena z rozdílu
částky zaplacené pacientem a částky hrazené pojišťovnou.
Podpora se poskytuje v závislosti na době členství ve fondu takto :
členství 5 - 9 let
70 %
max. 2000,- Kč
10 - 14 let
75 %
max. 2500,- Kč
15 - 19 let
80 %
max. 3000,- Kč
20 a více let
85 %
max. 3500,- Kč za 12 kalendářních měsíců
Částka k výplatě se zaokrouhluje na nejbližší vyšší desetikorunu.
4. Podpora při přiznání plného invalidního důchodu
V případě přiznání plného invalidního důchodu se poskytuje jednorázová podpora v
závislosti na délce zaměstnání v DEZA, a.s., takto :
při délce zaměstnání od 5 do 10 let
3000,- Kč
nad 10 let
6000,- Kč
5. Podpora při přiznání starobního důchodu a ukončení pracovního poměru dle
§ 52, písm. a) - c) a písm. e) zákoníku práce
a) V případě přiznání starobního důchodu a za současného rozvázání pracovního
poměru se poskytuje jednorázová podpora při délce zaměstnání v a.s. DEZA nad
10 let ve výši 3000,- Kč.
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b) V případě ukončení pracovního poměru podle § 52, písm. a) - c) ZP maximálně 3
roky před dovršením věkového nároku na starobní důchod, poskytne se při délce
členství v podpůrném fondu min. 10 let jednorázová podpora ve výši 3000,- Kč.
c) V případě ukončení pracovního poměru podle § 52, písm. e) ZP, poskytne se při
délce členství v podpůrném fondu min. 10 let rovněž jednorázová podpora ve výši
3000,- Kč.
6. Podpora při úmrtí v rodině (podmínka nejméně 2 roky členství)
Při úmrtí v rodině člena fondu se poskytuje příspěvek 2000,- Kč při úmrtí manžela
nebo manželky a dítěte, které bylo v době úmrtí odkázáno výživou na člena fondu.
7. Podpora při úmrtí člena fondu (podmínka nejméně 2 roky členství)
a) Vypraví -li pohřeb osoba, která se zemřelým žila ve spol. domácnosti, činí
příspěvek 5000,- Kč.
b) Vypraví - li pohřeb osoba jiná, vyplatí se skutečně náklady pohřbu zaokrouhlené na
nejbližší vyšší desetikorunu, max. však 5 000,- Kč. Oprávněnost čerpání příspěvku
je nutné doložit (faktura).
Za každé pozůstalé dítě, které bylo na zemřelého člena fondu odkázáno výživou,
vyplatí se navíc podpora 1000,- Kč.
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Článek 7
Závěrečné ustanovení
Vrcholným orgánem fondu je VZO nebo konference, která je usnášení schopna, je- li
přítomna více než polovina členů nebo delegátů. VZO schvaluje hospodaření fondu,
změny a doplňky stanov.
Fond spravuje pětičlenná správní komise, která na prvním zasedání zvolí ze svého
středu předsedu. Komise je volena VZO. Funkční období správní komise je shodné s
funkčním obdobím VZO. Podpisové právo za fond má pouze předseda, jeho zástupce
a jeden člen správní komise.
Kontrolu hospodaření s fondem provádí revizní komise ZO OS ECHO při DEZA, a.s.
O žádostech o příspěvky z fondu rozhoduje správní komise fondu. Schůze komise se
konají zpravidla jedenkrát měsíčně. Komise je oprávněna se usnášet, byli - li její
členové řádně pozváni a je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí o
žádosti podepisují všichni přítomní členové komise.
Proti rozhodnutí správní komise je možno se odvolat k VZO, který rozhoduje
s konečnou platností.
Pro finanční hospodaření fondu platí obdobné předpisy jako pro hospodaření
s prostředky ZO OS ECHO při DEZA, a.s., Valašské Meziříčí.
Správní komise podává zpravidla jednou ročně zprávu o činnosti a hospodaření fondu
VZO, resp. v závodním časopise.
Ke zrušení fondu může dojít pouze na základě usnesení celozávodní konference ZO
OS ECHO. Aktiva fondu v takovém případě případnou ZO OS ECHO.
Stanovy Svépomocného podpůrného fondu vstupují v platnost dnem 1. 7. 2016.
Správní komise Svépomocného podpůrného fondu zaměstnanců DEZA, a.s., a VZO OS ECHO při
DEZA, a.s. Valašské Meziříčí
Pozn.: Délkou zaměstnání se rozumí délka členství v PF
4

