
Pořadové číslo:  25/9 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 02.06.2022 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 6. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Mlčoch, tajemník magistrátu 

 

Název návrhu: 

Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond 

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

vnitřního předpisu č. 17/2015, Vnitřního předpisu č. 25/2017 a Vnitřního předpisu č. 

11/2021 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje změnu Vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond 

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

17/2015, Vnitřního předpisu č. 25/2017 a Vnitřního předpisu č. 11/2021 a to dle Přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář tajemníka 

Kancelář tajemníka doporučuje schválit změnu Vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního 

fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění pozdějších předpisů dle 

návrhu na usnesení. 

 

ZV ZO Odborového svazu státních orgánů 

Odborová organizace dlouhodobě usiluje o navýšení přídělu do Sociálního fondu alespoň na 

průměrnou úroveň tohoto přídělu u obcí a krajů, která činí 3,8 % z plánovaného objemu finančních 

prostředků na platy (údaj poskytnutý Odborovým svazem státních orgánů a organizací). Na základě 

vzájemné dohody se zaměstnavatelem jako výsledku proběhlého jednání odborová organizace souhlasí 

s navýšením přídělu do Sociálního fondu na 3,6 % objemu mzdových prostředků. 

 

 

 



OO PRO LIBERTATE 

S uvedenou změnou Vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond 

zaměstnanců statutárního města Přerova“ souhlasíme. 

 

Důvodová zpráva: 

Kancelář tajemníka předkládá Zastupitelstvu města Přerova návrh změny Vnitřního předpisu č. 18/05 

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

vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015, Vnitřního předpisu č. 25/2017 a Vnitřního 

předpisu č. 11/2021 po předchozím projednání s Odborovou organizací. 

  

Dne 1. 1. 2018 došlo k poslední změně výše přídělu do Sociálního fondu na 3,2 %. V minulých letech 

nedocházelo k navyšování přídělu do Sociálního fondu a rovněž od 1. 1. 2022 již nejsou příjmem 

Sociálního fondu splátky zápůjček, které byly zaměstnancům statutárního města Přerova v dřívějších 

letech poskytovány. 

  

Finanční prostředky Sociálního fondu jsou v současné době využívány v souladu s Vnitřním 

předpisem č. 19/2015 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

a to zejména na příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na volnočasové 

aktivity zaměstnanců. 

  

Vývoj spotřeby Sociálního fondu byl predikován v závislosti s platovým navýšením zaměstnanců. Z 

důvodu epidemiologické situace v minulých letech k navýšení objemu platových prostředků v 

predikované výši nedocházelo, a proto se objem finančních prostředků v Sociálním fondu v souvislosti 

s mandatorními výdaji (příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravenky a další benefity) 

snižoval. 

  

Z těchto důvodu je tedy nutné navýšit příděl do Sociálního fondu, aby bylo možné zachovat stávající 

benefity, které jsou zaměstnancům poskytovány. Na jednání zaměstnavatele s odborovou organizací, 

které proběhlo dne 9. 5. 2022 bylo dohodnuto navýšení přídělu do Sociálního fondu na 3,6 % objemu 

mzdových prostředků. 

  

Na základě výše uvedeného předkládá Kancelář tajemníka tuto navrhovanou změnu vnitřního 

předpisu. 

  

Rada města Přerova tento materiál schválila na své 86. schůzi dne 26. 5. 2022 usnesením č. 

3210/86/11/2022. 

  

  

Příloha č. 1 –Vnitřní předpis  

 

 


