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STANOVISKO
k fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
Ve veřejných službách je prakticky jediný prostor pro zaměstnavatele poskytovat svým
zaměstnancům určité „benefity“, a to z FKSP. Jedná se zejména o zaměstnance ve státní správě.
FKSP může významným způsobem přispět ke zvýšení „atraktivity“ zájmu o zaměstnání v tomto
významném sektoru veřejných služeb. Základní benefity, které jsou poskytovány, se soustřeďují do oblasti
příspěvku na stravování, na penzijní připojištění, na kulturní a sportovní akce apod.
V období od roku 1990 byl objem příspěvku na FKSP ve výši 2 % z objemu mzdových prostředků.
V roce 2010 rozhodla vláda „rozpočtové odpovědnosti“ (v rámci úsporných opatření v oblasti výdajové
stránky státního rozpočtu) o řadě úsporných opatření, které se dotkly všech zaměstnanců. V rámci těchto
opatření mimo jiné bylo i snížení zákonného příspěvku do FKSP na 1 %. Tímto opatřením, v přímé
návaznosti na snížení objemu mzdových prostředků o 10 %, došlo k výraznému snížení možnosti
poskytování „benefitů“ zaměstnancům především ve státní správě. Zejména byl snižován nebo zcela
likvidován příspěvek na důchodové zabezpečení zaměstnancům. Vláda při realizaci úsporných opatření
konstatovala, že tato opatření jsou dočasného charakteru, pouze na období ekonomické krize.
Odborový svaz státních orgánů a organizací, v součinnosti s ČMKOS, toto opatření jednoznačně
odmítl jako demotivující a významně poškozující zaměstnance ve státní správě (viz stanoviska k návrhu
státního rozpočtu na rok 2011 a ke změně vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP).
Při jednáních s touto vládní koalicí v roce 2014 byla mimo jiné otevřena i otázka FKSP a bylo
oboustranně konstatováno, že i v této oblasti je nutné vrátit se ke stavu před rokem 2011.
Odborový svaz státních orgánů a organizací trvá na dodržení koncepce a závazků, vyplývajících
mimo jiné i z programového prohlášení vlády.
Na základě uvedených skutečností trváme na navýšení objemu příspěvku na tvorbu FKSP na 2 %
tak, aby bylo možno realizovat příslušné „benefity“, vyplývající i ze samotné dikce vyhlášky o použití
FKSP.
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