
Dobrý den, 

žádám tímto o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. 

Konkrétně žádám 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 na 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 

povinné 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? 

Preferuji elektronickou komunikaci na email:

(mailto:

Identifikace žadatele: 



Magistrát města Ostravy 

Odbor platový a personální 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 

SMO/549023/2 1/PaP

S-SMO/5275 76/21 /PaP/2 

2021-09-16 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Magistrát města Ostravy obdržel dne 9. 9. 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), o poskytnutí 

informací. 

Ostrava je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

statutárním městem. Území statuárního města Ostravy se člení na městské obvody. Vnitřní poměry 

ve věcech správy statutárního města Ostravy jsou uspořádány obecně závaznou vyhláškou -

Statutem města Ostravy (dále jen „Statut"). Dle Statutu pak pravomoci povinného subjektu podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím vykonávají město, městské obvody a jejich orgány 

v rozsahu jejich působnosti. 

Na základě platné Kolektivní smlouvy a Statutu města Ostravy mohou město a městské obvody pro 

zaměstnance zařazené do úřadů, organizačních složek a městské policie zřizovat na příslušných 

úrovních sociální fondy. 

V návaznosti na výše uvedené se odpovědi níže uvedené týkají sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy. 

1) Ne, benefity vyplácíme nepeněžní formou, která odpovídá podmínkám stanoveným pro 

osvobození zaměstnavatele od daně podle zákona č. 586/l992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vzhledem k negativní odpovědi na otázku č. 1) považujeme odpovědi na otázky č. 2) — 4) za 

bezpředmětné. 

S pozdravem 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

1 /1 www.ostrava.cz 
posta@ostrava.cz 

IČ 00845 451 DIČ Cz 00845 451 

Číslo účtu 27-1649297309/0800 

ID DS 5zubv7w 

OSTRAVA!!! 




