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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane magistře,
dne 9. září 2021 jste dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podal
žádost o poskytnutí následující informace:
Pokud byl u vašeho města zřízen sociální fond (fond zaměstnanců či obdobný peněžní fond, ze
kterého jsou vypláceny zaměstnancům benefity), pak prosím o zodpovězení níže uvedených
dotazů:
1. Vyplácíte některé benefity v peněžní formě (např. dary při pracovních výročích,
životních výročích, ošatné apod.)?
2. Pokud ano, jak jsou účtovány povinné odvody (odvody za zdravotní a sociální pojištění)
zaměstnavatele z vyplaceného peněžního benefitu?
a. Odvody jsou účtovány na vrub sociálního fondu či obdobného peněžního fondu, tj.
snižuje se o tyto odvody rozpočtovaná částka sociálního fondu
b. Odvody jsou účtovány na stejnou položku rozpočtu jako pojistné u mezd, tj. nejsou
hrazeny ze sociálního či obdobného fondu
3. Pokud jde povinný subjekt cestou 2.a., uvádí v rozpočtu sociálního fondu položku
„odvody zaměstnavatele“ vč. předpokládané částky? Pokud nikoli, zahrnuje tyto
odvody do položky sociálního fondu, ze které byl peněžitý příspěvek vyplacen?
4. Pokud jde povinný subjekt cestou 2.b., uvádí v důvodové zprávě k rozpočtu tuto
informaci v rámci odvodů povinného pojistného zaměstnavatele?
Z pověření pana tajemníka uvádím k jednotlivým bodům výše:
ad. 1. Ano, dle platné Kolektivní smlouvy, která je uzavřena mezi statutárním městem Liberec
a základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací, jsou zaměstnancům
poskytnuty některé benefity v peněžní formě. Více k přehledu poskytnutých benefitů naleznete
v odkazu
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https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-kvyberovemu-rizeni.html.
ad. 2 b. Odvody jsou účtovány na stejnou položku rozpočtu jako pojistné u mezd, tj. nejsou
hrazeny ze sociálního či obdobného fondu.
ad. 3 netýká se
ad. 4 Žádné informace v důvodové zprávě k rozpočtu k této položce nejsou uváděny.
Tímto odpovídáme i na žádost evidovanou pod číslem CJ MML 188417/21, podanou dne 10.
září 2021, která je stejného znění.

S pozdravem
Miroslav Křepel v.r.
vedoucí personálního oddělení
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