
Příloha č. 2

Stanovisko odborové organizace k materiálu RM – Změna vnitřního předpisu č. 18/05 –
Statutu trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců Města Přerova“:

Stávající kolektivní smlouva (dále jen KS) je uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní 
šestiměsíční lhůtou. Na základě dohody se zaměstnavatelem probíhají jednání ve věci 
případného dodatku ke KS, která nejsou definitivně uzavřena. Snaha odborové organizace 
byla, aby došlo k určitému kompromisu, a to i za cenu toho, že v některých případech je 
současná KS pro zaměstnance výhodnější. To samé ale čekáme i od druhé strany. Z výše 
uvedených důvodů považujeme předkládání změny vnitřního předpisu za unáhlené. 
Doporučujeme případnou změnu předložit až po ukončení jednání ve věci dodatku ke KS. 
V opačném případě upozorňujeme na  § 307 odst. 2 zákoníku práce, který hovoří:

(2) Obsahuje-li smlouva nebo vnitřní předpis úpravu mzdových nebo platových práv a 
ostatních práv v pracovněprávních vztazích, podle kterých má zaměstnanci příslušet více 
stejných práv, přísluší mu jen jedno takové právo, a sice to, které zaměstnanec určí.

V důvodové zprávě je uvedeno, že snížením výše přídělu ze 4 % na navrhované procento 
objemu mzdových prostředků, plánovaných pro zaměstnance města a plánovaných odměn 
členů ZM, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni se částečně srovnají podmínky, 
které jsou v příspěvkových organizacích města pro tvorbu Fondu kulturních a sociálních 
potřeb (základní příděl u PO v současné době tvoří 1 % z objemu mzdových prostředků, pro 
rok 2016 je zatím tripartitou vyjednán příděl nejméně ve výši 1,5 %). 

K výše uvedenému sdělujeme, že se jedná o rozdílné typy organizací, na které platí odlišné 
právní předpisy, jak u tvorby sociálních fondů, tak u samotné mzdy. Navíc zaměstnanci 
příspěvkové organizace nejsou omezeni ve svém případném dalším podnikání, jako je tomu u 
zaměstnanců obce. 

Již v minulosti došlo ke snížení výše přídělu z 4,5 % na 4 %, a to na úroveň statutárních měst 
(Chomutov 4%, Děčín 4%, Teplice v Čechách 4,2 %).
Průměrné procento přídělu do sociálního fondu u obcí a krajů v ČR tvoří dle zaslaného 
statistiky Odborového svazu státních orgánů a organizací 3,2. U stejně srovnatelných měst 
(nejen statutárních) tvoří průměrné procento 3,5.

V důvodové zprávě je uvedeno, že prioritou Kanceláře tajemníka je zachovat pro stávající 
zaměstnance příspěvky na penzijní připojištění a na stravování. Benefity se týkají i našich 
uvolněných zastupitelů. Navrhovaná úprava ovšem tento objem zcela nepokryje. Pokud se 
uvažuje o snížení, odborová organizace by akceptovala snížení procenta na úroveň 
srovnatelných měst (nejen statutárních), tj. 3,5 % a naopak splátky půjček z předchozích 
období by byly příjmem města.  

S růstem ekonomiky od loňského roku roste i průměrná mzda.V prvním čtvrtletí letošního 
roku vzrostla průměrná mzda o 2,2%, reálně pak o 2,1%. Požadavky odborů na růst mezd 
v Česku ve výši 5% . Třináctý plat v letošním roce nabídne jako benefit polovina firem.  Od 
listopadu 2015 prošla  novela, a to zvýšení platů zaměstnancům o 3,5 procenta. 



Nyní premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na Twitteru uvedl, že k dalšímu zvýšení platů ve 
veřejném sektoru by mohlo dojít už v listopadu letošního roku. „Chceme, aby bylo 
zaměstnancům přidáno více než tři procenta. Pokud to bude od listopadu, jak jsme se dohodli, 
tak je zřejmé, že už to bude víc než původně plánovaná tři procenta,“ reagoval odborový 
předák Josef Středula. Přidáno by měli dostat třeba úředníci, učitelé, policisté či hasiči.

Naopak u magistrátu hrozí, že průměrný plat za rok 2015 nedosáhne ani průměrnému platu za 
rok 2014. 

Bez ohledu na ekonomickou situaci a dopady přetrvávající krize do našich životů stále velké 
množství organizací a firem využívá jako stabilizační nástroj možnost poskytování 
zaměstnaneckých sociálních výhod a různých benefitů, a to i na území města Přerova 
(PRECHEZA, MEOPTA apod.).  Navíc poskytnutí benefitů je pro organizaci výhodnější, 
protože současná daňová legislativa umožňuje poskytnout převážnou část benefitů za 
následujících podmínek: na straně zaměstnavatele se jedná o daňově neuznatelný náklad, tedy 
zaměstnavatel z takto vynaložených prostředků odvede 19 % daň z příjmu, ale na rozdíl od 
peněžní odměny (mzdy) z nich zaměstnavatel neodvádí zákonné sociální a zdravotní 
pojištění. Na straně zaměstnance pak při obdržení nepeněžních benefitů nedochází ani ke 
zdanění, ani k odvodům pojistného. Lze si tedy snadno spočítat, že za stejné prostředky 
vynaložené zaměstnavatelem dostane zaměstnanec v případě nepeněžních benefitů o 32 % 
vyšší reálnou hodnotu, než v případě mzdy. A naopak, aby zaměstnanec dostal stejnou 
reálnou hodnotu, představují nepeněžní benefity pro firmu oproti mzdě o 24 % nižší výdaj.  

Pro zaměstnavatele je tedy poskytování benefitů úspornější variantou oproti mzdě a 
proto řada organizací dává přednost tomuto způsobu motivace zaměstnanců. Proto je 
pro nás s podivem, že tento způsob motivace není upřednostňován. 

Není samozřejmě podmínkou poskytování benefitů pouze ze sociálního fondu, mnoho obcí 
řeší takto pouze část a například příspěvek na penzijní připojištění je součástí rozpočtu obce. 
V minulosti ale u naší organizace došlo k dohodě, že veškeré benefity budou poskytovány 
pouze prostřednictvím Sociálního fondu, a to pro jejich přehlednost.  Odborová organizace 
doporučuje pokračovat v tomto způsobu financování. 

Motto úspěšných organizací:

„Šťastný pracovník je výkonný pracovník“. Když budete navíc myslet na každého 
zaměstnance zvlášť, budou pro vás pracovat ještě raději.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme projednat změnu vnitřního předpisu až po ukončení 
jednání ve věci dodatku ke Kolektivní smlouvě, případně snížit výše přídělu tak, aby bylo  
minimálně zachováno 3,5 %. 


