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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane inženýre, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 9. 9. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. 9. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

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?  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1) Podle platných Pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu sociálních potřeb se většina benefitů poskytuje jako 

nepeněžní plnění (stravování, rekreace, životní jubileum a narození (osvojení) dítěte). Jako peněžité plnění je 

poskytováno penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření (nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního 

pojištění – roční platba zaměstnavatele nepřesahuje limit 50 000 Kč podle zákona o dani z příjmů), sociální 

výpomoc (nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění – osvobozeno dle zákona o dani z příjmů) a za 

bezpříspěvkové odběry krve (podléhá odvodu sociálního i zdravotního pojištění). 

ad 2 a) Ne 

ad 2 b) Ano 
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ad 3) Není relevantní. 

ad 4) Nikoliv, a to s přihlédnutí k objemu skutečně vyplacených benefitů za bezpříspěvkové odběry krve (za 

rok 2019 to bylo celkem 4 000 Kč a za rok 2020 potom 3 000 Kč). S ohledem na výši tomu odpovídajícímu 

povinnému pojistnému není v důvodové zprávě komentováno. 

S pozdravem 
 

 

 
Mgr. Petr Podhola       

vedoucí odboru 
 

 


