Statutární město Ústí nad Labem

20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
dne:

bod programu:
28. 6. 2021

12.

věc:
Statut sociálního fondu
důvod předložení:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích zákon; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
dopad na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet
zpracoval:
Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
předkládá:
Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora
projednáno:
Rada města dne 15. 6. 2021
Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
Statut Sociálního fondu dle přílohy tohoto usnesení
Přílohy:
č. 1
Statut Sociálního fondu

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je předložen ke schválení Statut Sociálního fondu, který s účinností od 1.7.2021
nahradí Statut Sociálního fondu Statutárního města Ústí nad Labem schválený Zastupitelstvem města
Ústí nad Labem dne 1.3.2021; dle nového statutu bude příděl z rozpočtu města Ústí nad Labem do
Sociálního fondu činit 4% z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců MMÚ, MPÚ a
odměn za výkon funkce uvolněných členů ZMÚ, plnění ze Sociálního fondu budou poskytována za
obdobných podmínek jako z fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky Ministerstva financí
ČR
č. 114/2002 Sb., tj. veškerá plnění ze Sociálního fondu s výjimkou příspěvku na stravování, darů,
sociální výpomoci, zápůjček a odměn při významném životním výročí uvolněným členům ZMÚ
budou poskytována nepeněžní formou.
Ve Statutu Sociálního fondu je též uvedeno, že plnění ze sociálního fondu budou poskytována v
souladu s daňovými zákony ČR zejména v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Zdanění zaměstnaneckých benefitů je důležitou otázkou, která je upravena především v § 6 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), když z pohledu obecných principů zdanění platí, že
zaměstnanecké benefity jsou příjmy ze závislé činnosti a při jejich poskytování je nutné rozhodnout,
zda tyto příjmy nevylučuje příslušné ustanovení ZDP z předmětu daně nebo zda tento příjem nespadá
do poměrně širokého okruhu příjmů osvobozených od daně. Pokud nikoliv, je nutné příslušný benefit
zdanit a zahrnout do vyměřovacího základu pro odvod pojistného.

