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Vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane magistře, 
 

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad (dále též „povinný subjekt“) obdržel dne 9. 9. 2021 Vaši žádost  
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), kdy žádáte o informace ohledně sociálního či jiného zaměstnaneckého peněžního 
fondu Moravskoslezského kraje. Vaše žádost o informace je tohoto znění: 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  

… 

Konkrétně žádám o poskytnutí následující informace: 
 Pokud byl u vašeho kraje 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? 

… 
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Vaši žádost vyřizujeme poskytnutím informací takto: 

K bodu 1) žádosti: 

Ano, Moravskoslezský kraj má zřízen sociální fond, ze kterého jsou některé benefity vypláceny v peněžní formě. 
Konkrétně se jedná o příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu. Výše příspěvku činí 
maximálně 5.000,- Kč. Příspěvek se vyplácí s platem za měsíc, ve kterém nastala skutečnost rozhodná pro 
poskytnutí příspěvku. 

K bodu 2) žádosti: 

Povinné odvody zaměstnavatele jsou účtovány na stejnou položku rozpočtu jako povinné pojistné u mezd, tj. 
nejsou hrazeny ze sociálního či obdobného fondu (tzn. dle možnosti písm. b) tohoto bodu). 

K bodu 3) žádosti: 

Moravskoslezský kraj tuto variantu nerealizuje. 

K bodu 4) žádosti: 

Navazujeme na odpověď k bodu 1): důvodová zpráva k rozpočtu neobsahuje informaci k odvodům povinného 
pojistného zaměstnavatele k případným vyplaceným odměnám v peněžní formě, a to konkrétně k příspěvku při 
prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu. Při přípravě rozpočtu není možné předem odhadnout 
objem poskytovaného plnění zaměstnancům při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu v daném 
kalendářním roce. Samotné ukončení pracovního poměru zaměstnance spojeného s odchodem do starobního či 
invalidního důchodu je individuálním rozhodnutím zaměstnance. Proto ani důvodová zpráva k rozpočtu 
neobsahuje informaci k odvodům povinného pojistného zaměstnavatele k případným vyplaceným odměnám při 
prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu.   

 

 

S pozdravem  

 

 

Ing. Silvie Součková 

vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu  
 

 


