
e-mail: kamila.lekkiova@cdcargo.cz, eva.ruzickova@cdcargo.cz 

 

Žádost o poskytnutí příspěvku z prostředků SF ČDC - PJ Ostrava 

na rekreaci/* zájezd/* TDM/*LOP/* 

   

Žadatel:  ………………………………………………………  e-mail:………………………….…………….....…… 
(jméno, příjmení,titul)      

Adresa pro doručení  vč. PSČ:…………………………………….………………….….   telefon:………………… 

Lokalita (země, místo):           

Termín : Od:                                                 do:                                

Pořadatel: 

adresa: 

IČ: 

    

                                                            

Kontakty na 

pořadatele: 
e – mail:                                                                   telefon: 

Žadatel:  

specifikace: (Z – zaměstnanec, D – důchodce, RP –manžel/ka RP-D – nezaopatřené dítě 

Příjmení, jméno 
 
 

Specifikace 
 
 

datum 

narození 
 

plná cena  

(v Kč) 

příspěvek ze 

SF (v Kč) 

žadatel uhradí 

(v Kč) 

      

      

      

      

 
 Celkem: 

   

Žadatel potvrzuje, že k datu podání této žádosti v daném roce obdržel příspěvek ze sociálního fondu na 

rekreace, zájezdy, tábory dětí a mládeže, léčebné a ozdravné pobyty v celkové výši:  ………………….    Kč 

Žadatel potvrzuje, že je seznámen se Zásadami hospodaření SF PJ Ostrava s účinnosti od 1. 1. 2016 

Žadatel souhlasí s tím, aby ve smyslu znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využíval 
zaměstnavatel uvedené údaje pro účel poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu. 

Žadatel se zavazuje v případě odřeknutí akce uhradit storno poplatky dle podmínek stanovených příslušným 
pořadatelem. 

Žadatel potvrzuje, že je seznámen s tím, že součet příspěvků poskytnutých na tuzemské a zahraniční 
rekreace, zájezdy, TDM a LOP z Fondu PJ Ostrava i z C-SF (včetně příspěvků pro jeho rodinné příslušníky) 

v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout výši 20 000,- Kč ve smyslu zákona 586/1992 Sb., o dani 
z příjmu, v platném znění. V případě překročení stanoveného limitu, bude částka převyšující limit připočítána 
zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu, a to za měsíc, ve kterém došlo k naplnění stanoveného limitu. Důchodce 
je v tomto případě povinen rozdíl vrátit. Číslo účtu a další náležitosti sdělí důchodci pověřený zaměstnanec PJ 
Ostrava  

 

V Ostravě dne……………..……                   Podpis žadatele:                              

 

 

Žádost číslo na JOS ČDC 

doručeno dne 

evidoval kopie žádosti žadateli předána dne  

    

 

Žadatel uhradí svoji platbu na účet SF  ČDC: 

35-6583890267/0100 u KB Praha 
variabilní symbol: 

5310 .  .  .  .  .  . 

nejpozději do:  

7 dnů před splatností Fa 

 
Správnost údajů ověřil pověřený zaměstnanec PJ Ostrava: 
  
V Ostravě                                                                                             Podpis:………………………….. 


