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VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE:  10.9.2021 
 
ČJ.:            MMCH/127805/2021/OIA/Kuhn 
SP. ZNAČKA:       
VYŘIZUJE: Mgr. David Kuhn 
TEL.:  474 637 478 
E-MAIL:  d.kuhn@chomutov-mesto.cz 
DATUM:  17.9.2021 
 

            

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane magistře, 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 10.9.2021: 
 
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? 
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4)      Pokud jde povinný subjekt cestou 2)b., uvádí v důvodové zprávě k rozpočtu tuto informaci 
v rámci odvodů povinného pojistného zaměstnavatele? 
 
 
sděluje následující:  
 

1) Ano, v peněžité formě se vyplácí porodné pro zaměstnankyni, činí-li odpracovaná doba u 
zaměstnavatele nejméně 2 roky. 
 

2) a. NE, o tyto odvody se rozpočtovaná částka sociálního fondu nesnižuje. 
 
b. ANO, odvody jsou účtovány na stejnou položku rozpočtu. 

 
3) Povinný subjekt nepostupuje cestou nastíněnou v bodu 2)a. 

 
4) NE, v důvodové zprávě k rozpočtu není tato informace v rámci odvodů povinného 

pojistného zaměstnavatele uváděna. 
 

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní oddělení 
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