ZMĚNA ZÁSAD POSKYTOVÁNÍ ODMĚN
FUNKCIONÁŘŮM SBD PORUBA
(Materiál pro shromáždění delegátů dne 26.5.2020)

k bodu programu č. 7
Vážení delegáti, vážené delegátky,
s odvoláním na zprávu představenstva družstva, jakož i s přihlédnutím k současné ekonomické
situaci našeho družstva, jsme se rozhodli předložit tomuto shromáždění delegátů návrh
změnu Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba.
Své, pro některé z vás zřejmě nepopulární rozhodnutí, opíráme o fakt, že jsou odměny
kontrolní komise od roku 2010 neměnné, tedy více jak 10 let nedošlo k jejich navýšení, a to ani
o míru inflace. Odměny představenstva byly upraveny od roku 2005 pouze jedenkrát
po 13 letech, a to ze 40,-Kč/byt/rok na 45,-Kč/byt/rok nejvyšším statutárním orgánem –
Shromážděním delegátů dne 5. 6. 2018. Odměny členům PD a KK jsou vypláceny dle platných
zásad kvartálně (dále jen Q). Shromáždění delegátů průběžně také upravovalo počet členů
představenstva a kontrolní komise.
Předkládáme návrh na snížení odměn členů kontrolní komise družstva (dále jen KK)
z původních 25,-Kč/byt/rok na 20,-Kč/byt/rok. Schválené snížení nebude mít negativní
ekonomický dopad na jednotlivé členy KK. Ba naopak. Schváleným snížením počtu členů KK
z původních 5 na 3 dojde po snížení objemu odměn z původních 25,-Kč/byt/rok na 20,Kč/byt/rok pro následující funkční období k navýšení kvartální odměny pro jednotlivé členy KK
ze současné průměrné odměny 12.790,-Kč/Q, tzn. 4.263,-Kč/měsíc hrubého na 17.053,Kč/Q,tzn. 5.684,-Kč/měsíc hrubého. Průměrný měsíční nárůst odměny člena KK by
po schválení návrhu činil 1.421, -Kč hrubého.
V porovnání s představenstvem družstva, které má na rozdíl od kontrolní komise jak hmotně
právní (odpovídá celým svým majetkem), tak trestně právní odpovědnost, a to nejen
za samotné družstvo, ale i za téměř 40 společenství, kde je PD zapsáno jako předseda,
navrhujeme zvýšení odměn členů představenstva družstva (dále jen PD) z původních
45,-Kč/byt/rok na 55,-Kč/byt/rok. S ohledem na schválený snížený počet členů PD se nám
tato změna jeví jako adekvátní, přiměřená současným poměrům, plně odpovídající výši odměn
pro jednotlivé členy představenstva družstva, a přitom zachování přiměřeného rozdílu mezi
oběma orgány s ohledem na zodpovědnost členů PD. Při zvýšení objemu odměn z původních
45,-Kč/byt/rok na 55,-Kč/byt/rok pro následující funkční období dojde k navýšení kvartální
odměny pro jednotlivé členy PD ze současné průměrné odměny 23.022,-Kč/Q, tzn.
7.674,-Kč/měsíc hrubého na 28.138, -Kč/Q, tzn. 9.379, -Kč/měsíc hrubého. Průměrný měsíční
nárůst odměny člena PD by po schválení návrhu činil 1.705, -Kč hrubého.
Pro úplnost uvádíme, že v současnosti dosahuje průměrná odměna člena KK výše 55%
průměrné odměny člena PD. V případě odsouhlasení navrhované úpravy bude průměrná
odměna člena KK odpovídat výši 60% průměrné odměny člena PD.

Dalším neopomenutelným faktem pro srovnání výše odměn obou orgánů družstva je
skutečnost, že po zrušení funkce ředitele správy družstva v roce 2010, přešla jeho pracovní
náplň v plném rozsahu zpět na PD.
S ohledem na rozsah plněných úkolů a dlouhodobé nenavyšování odměn pokládáme náš
návrh změn z celkové původní roční odměny 70,-Kč/byt/rok (45,-Kč/PD a 25,-Kč/KK)
na celkovou roční odměnu 75,-Kč/byt/rok (55,-Kč/PD a 20,-Kč/KK), tzn. celkové zvýšení roční
odměny pro funkcionáře obou orgánů o 5,-Kč/byt/rok, v současné době za adekvátní
a přiměřený.
Návrh usnesení:
Shromáždění delegátů schvaluje:
1.
snížení roční odměny pro KK o 5,-Kč/byt/rok s účinností od nového funkčního období,
2.
změnu článku 3 odst. 1. písm. b) Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba
následovně: vypouští se částka 25,-Kč/byt pro členy kontrolní komise a nahrazuje se
částkou 20,-Kč/byt pro členy kontrolní komise,
3.
zvýšení roční odměny pro PD o 10,-Kč/byt/rok s účinností od nového funkčního období,
4.
změnu článku 3 odst. 1. písm. b) Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba
následovně: vypouští se částka 45,-Kč/byt pro členy představenstva a nahrazuje se
částkou 55,-Kč/byt pro členy představenstva.
Za představenstvo
Ing. Šárka Bakalářová, dipl. ek., v.r.

