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3. zasedání 34. synodu ČCE (18. – 20. 5. 2017)

ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ
2. zasedání 34. synodu ČCE
Usnesení č. 38  Bydlení kazatelů (kompenzace poplatků za bydlení)
(Komise C, D)

Synod ukládá synodní radě připravit způsob kompenzace zavedení poplatků za bydlení hrazených
faráři a jáhny a zároveň alokovat v rozpočtu pro rok 2017 potřebnou částku.
Při řešení tohoto úkolu vycházela synodní rada ze dvou možností řešení:
1) Vytvořit na úrovni ČCE  povšechného sboru fond bydlení, do něhož by sbory vybrané nájemné
odváděly. Prostředky z fondu by byly určeny jako kompenzace ke mzdě farářům. Z vybrané částky
by se musela odvést daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. (Tento způsob řešení navrhla
správní rada Personálního fondu.)
2) Upravit mzdový systém tak, aby zvýšená mzda kazatelů pokryla předepsané nájemné.
Synodní rada se vážně zabývala oběma možnostmi. Nakonec zamítla možnost vytvoření fondu
bydlení, a to z toho důvodu, že by se zavedlo do již tak velmi složitého mzdového systému výpočtu
mezd kazatelů další nesystémové opatření. Tím bychom zároveň popřeli plnění usnesení 2. zasedání
34. synodu č. 42, které synodní radě ukládá odstranit ze mzdového systému nesystémová opatření.
Synodní rada doporučuje sborům, aby prostředky získané z vybraného nájemného použily jako zdroj
pro údržbu a modernizaci farních bytů.
Synodní rada navrhuje synodu druhou možnost kompenzace platby nájemného, a sice navýšení mezd
farářů a jáhnů jednorázově o 3.000,- Kč hrubého měsíčně od 1. 1. 2018.
V této souvislosti synodní rada navrhuje také jednorázové navýšení základu mzdy i ostatním
duchovenským zaměstnancům ČCE  povšechného sboru – tedy i vikářům, jáhenským praktikantům
a pastoračním pracovníkům.
Návrh termínu zavedení tohoto opatření (k 1. 1. 2018) sice nesplňuje usnesení, které ukládá alokovat
příslušnou částku již pro rok 2017, lze však počítat s tím, že většina nových nájemních smluv
s kazateli bude vstupovat v platnost právě k 1. 1. 2018. Také administrativa spojená s novými
mzdovými výměry proběhne současně s pravidelnou valorizací mezd duchovenských pracovníků vždy
k 1. lednu.
Návrh synodní rady tedy spočívá v navýšení platů duchovenským pracovníkům ČCE  povšechného
sboru o 3 000,- Kč měsíčně, což povede ve svém důsledku k navýšení mzdových prostředků o cca 10
mil. Kč ročně. Vzhledem k tomu, že usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 77 stanovilo odvody do
Personálního fondu až do roku 2020, synodní rada navrhuje, aby jednorázové navýšení těchto mezd
v rozpočtu roku 2018 bylo pokryto z finančních náhrad obdržených v roce 2017. Dále navrhuje stejný
postup i pro roky 2019 a 2020, kdy bude synodem stanoven nový odvod do Personálního fondu.
Navýšení mezd je třeba schválit ve formě aktualizované mzdové tabulky, která je součástí Pravidel pro
tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru schvalovaných synodem.
Předkládaná tabulka zohledňující navržené navýšení mezd je platná k 1. 1. 2018; nezahrnuje povinnou
valorizaci mezd, která probíhá vždy k 1. lednu. Valorizace k 1. 1. 2018 se bude počítat z mezd
platných k 31. 12. 2017.
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Mzdová tabulka platná k 1. 1. 2018 (bez valorizace)

stupeň

odpracovaná
doba

1
2
3
4
5
6

do 2 let
do 6 let
do 12 let
do 19 let
do 27 let
nad 27 let

třída 1
%
Kč
0,876
15 131,0,926
15 987,0,942
16 272,0,975
16 843,1
17 271,1,017
17 556,-

třída 2
%
Kč
0,934
16 129,0,959
16 557,0,983
16 985,1,008
17 414,1,033
17 841,1,058
18 270,-

třída 3
%
1
1,058
1,091
1,149
1,207
1,248

Kč
17 271,18 270,18 840,19 839,20 839,21 552,-

Tarifní mzda duchovenských zaměstnanců ČCE (třída + stupeň) je vždy k datu 1. 1. valorizována
o 1% + průměrnou míru inflace za období předchozích 12 měsíců k 31. 10. předcházejícího roku.

Návrh usnesení:
1. Synod ukládá synodní radě, aby navýšila měsíční základní hrubé mzdy všem duchovenským
pracovníkům ČCE  povšechného sboru k 1. 1. 2018 o částku 3 000,- Kč na jeden celý úvazek.
2. Synod schvaluje aktualizovanou mzdovou tabulku obsaženou v Pravidlech pro tvorbu mezd
zaměstnanců povšechného sboru podle přílohy. Tato tabulka je platná k 1. 1. 2018 a nezahrnuje
povinnou valorizaci mezd. Valorizace mezd k 1. 1. 2018 bude probíhat podle výše mezd k 31. 12.
2017.
3. Synod ukládá synodní radě odečíst částku, která vznikne splněním usnesení č. 1. od fixní položky
finanční náhrady dané zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi před jejím vložením do
investiční části Personálního fondu pro roky 2018 2020.
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