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Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Mlčoch, tajemník magistrátu města Přerova 

 

Název návrhu: 

Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého 

peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění 

Vnitřního předpisu č. 13/11 a Vnitřního předpisu č. 17/2015 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává Vnitřní předpis č. …/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního 

fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 

a Vnitřního předpisu č. 17/2015, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své 79. schůzi konané dne 12.10.2017 usnesením č. 3251/79/10/2017 podala 

Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit usnesení dle návrhu na usnesení, tj. vydat Vnitřní předpis 

č. …./2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond 

zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a Vnitřního předpisu č. 

17/2015, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

Kancelář tajemníka 

Souhlasí s návrhem usnesení. 

 

Odbor ekonomiky 

V případě schválení změny předmětného vnitřního předpisu bude návrh rozpočtu statutárního města 

Přerova na rok 2018 upraven tak, aby korespondoval s jeho novým zněním. 

 

ZV ZO Odborového svazu státních orgánů 



Ke snížení přídělu do sociálního fondu od 1.1.2016  ze 4,0 % na 2,5 % objemu mzdových prostředků 

plánovaných pro zaměstnance města a plánovaných odměn členů Zastupitelstva města Přerova, kteří 

jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, došlo na základě požadavku zaměstnavatele. Důvodem 

tohoto opatření byla změna priorit zaměstnavatele a potřeba úsporných opatření. V této souvislosti 

došlo k odebrání některých benefitů (blíže viz důvodová zpráva), mimo jiné i poskytování zápůjček na 

bytové účely s tím, že splátky zápůjček poskytnutých zaměstnancům před výše uvedeným obdobím 

zůstanou příjmem sociálního fondu a aspoň částečně tak budou kompenzovat snížené procento 

přídělu. Tato situace však je, s ohledem na „dobíhající“ splátky zápůjček, dlouhodobě neudržitelná, a 

to i při stávajících pravidlech čerpání prostředků ze sociálního fondu, která upravuje Vnitřní předpis č. 

19/2015 „Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a 

pro poskytování příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova“.   

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se odborová organizace obrátila na zaměstnavatele se žádostí 

o navýšení přídělu do sociálního fondu. Po vzájemné dohodě mezi odborovou organizací a 

zaměstnavatelem je navrhováno procento přídělu od 1.1.2018 stanovit ve výši 3,2 % (cca 4,9 mil. Kč). 

Pro srovnání uvádíme zjištěné výše přídělů u jiných měst (Chomutov – 4,0 %, Děčín – 4,0 %, Kladno 

3,0 %, Teplice – 3,67 %, Prostějov – 3,0 %, Frýdek-Místek – 3,5 %, Pardubice 5,0 %, Karviná – 8 %).     

Odborová organizace tedy doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit návrh na usnesení.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu Sociální fond zaměstnanců statuárního města 

Přerova (dále jen fond) byl schválen na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 

31.8.2005, novelizován byl následně Vnitřním předpisem č. 13/11 v souvislosti se změnou organizační 

struktury Magistrátu města Přerova v roce 2011 a poté s účinností od 1.1.2016 Vnitřním předpisem č. 

17/2015.  

  

Vnitřní předpis č. 17/2015 od 1.1.2016 změnil výši přídělu do fondu ze 4 % na 2,5 % objemu 

mzdových prostředků plánovaných pro zaměstnance města a plánovaných odměn členů Zastupitelstva 

města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. S ohledem na snížení přídělu do 

fondu byly současně vypuštěny některé výdaje fondu (zápůjčky na bytové účely, příspěvek na 

rekreaci, zájezdy, společenské, kulturní a sportovní akce a akce důchodců). Od 1.1.2016 taktéž do 

okruhu osob, jejichž sociální potřeby jsou fondem uspokojovány, již nepatří bývalí zaměstnanci 

statutárního města Přerova zařazení do MMPr nebo MP až do odchodu do starobního nebo plného 

invalidního důchodu a stávající i bývalí členové Zastupitelstva města Přerova, kteří byli pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolnění až do odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. 

  

Vzhledem k tomu, že po snížení přídělu do fondu na 2,5 % je poskytování stávajících benefitů 

zaměstnancům a uvolněným členům Zastupitelstva města Přerova dlouhodoběji neudržitelné, 

odborová organizace požádala zaměstnavatele o navýšení přídělu do fondu. Po vzájemné dohodě je 

Zastupitelstvu města Přerova navrhováno navýšit příděl do fondu na 3,2 %. Návrh této změny je 

zpracován ve formě změny vnitřního předpisu dle návrhu na usnesení.  

 

 


