Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti doručené povinnému subjektu dne 9. 9. 2021 a 10. 9. 2021 byl
požadavek na poskytnutí odpovědí na následující otázky:
„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?“
Poskytnuté informace:
Požadované informace ke dni podání žádosti byly žadateli poskytnuty. Žadateli bylo
sděleno následující:
„1) Vyplácíte některé benefity v peněžní formě (např. dary při pracovních výročích,
životních výročích, ošatné apod.)?“
V peněžní formě ze SF vyplácíme dary při pracovních a životních výročích.
„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“
Odvody za poskytnuté dary ze SF účtujeme na položky rozpočtu zákonných
odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

„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?“

Informaci v důvodové zprávě při sestavování rozpočtu u položek
zákonných odvodů neuvádíme.

Informaci zpracoval:
Dne 13. 9. 2021, Mgr. Michaela Pazderová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

