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Úvod

Problematika tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb („FKSP“) 
podle vyhlášky č.  114/2002  Sb., o  fondu kulturních a  sociálních potřeb, 
ve znění pozdějších předpisů, je velmi častým předmětem dotazů účetních 
z  organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a  příspěv-
kových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Od 1. 1. 2020 
se uvedenou vyhláškou řídí také státní podniky. 

Proto jsme ve spolupráci s Ing. Eliškou Hryzlákovou a Ing. Zdeňkem Morávkem 
připravili praktickou brožuru s komplexním vysvětlením této problematiky. 

Jedním ze  základních bodů novelizované vyhlášky č.  114/2002  Sb. účinné 
od 1. 1. 2020 bylo rozšíření platnosti vyhlášky i na státní podniky. Dále byla 
pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace stanovena po-
vinnost ukládat prostředky fondu na  účtech podřízených státní pokladně 
v České národní bance. Rozšířil se také okruh plnění z fondu na preventivní 
péči o zdraví zaměstnanců a doplnila se možnost přispívat na tištěné knihy. 
Byla zavedena rovněž možnost poskytnutí příspěvku na  náklady za  použití 
zařízení poskytujícího služby péče o dítě předškolního věku včetně mateřské 
školy podle školského zákona a byly zvýšeny některé limitní částky upravené 
vyhláškou. 

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti další novela vyhlášky č. 114/2002 Sb. novelizo-
vaná vyhláškou č. 612/2020 Sb., která zavedla možnost poskytnutí peněžitého 
příspěvku na stravování. Od 1. 1. 2022 bude možné podle této novely přispí-
vat z  FKSP nejen na  penzijní připojištění a  doplňkové penzijní spoření, ale 
i na účet dlouhodobých investic.

Tato publikace přináší nejen podrobný komentář k  problematice FKSP, ale 
také účetní případy, daňové dopady jednotlivých plnění do  oblasti daně 
z příjmů, vzor vnitřní směrnice o FKSP, úplné znění vyhlášky č. 114/2002 Sb., 
o  fondu kulturních a  sociálních potřeb, ve  znění pozdějších předpisů, s  vy-
značením změn, které novela přinesla, řadu praktických příkladů a odpovědi 
na nejčastější problémy, s nimiž se příspěvkové organizace v praxi potýkají.

Věříme, že  tato brožura bude praktickým pomocníkem při Vaší každodenní 
práci.
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Seznam zkratek

BÚ   běžný účet
ČÚS  České účetní standardy
DDHM  drobný dlouhodobý hmotný majetek
DHM  dlouhodobý hmotný majetek
FKSP  fond kulturních a sociálních potřeb 
GFŘ  Generální finanční ředitelství
KDP  Komora daňových poradců 
MF   Ministerstvo financí ČR 
PO   příspěvková organizace
ÚSC  územní samosprávný celek
ZDP   zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů
ZP    zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů
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1 Pojem FKSP a právní úprava
1.1 Pojem FKSP 

Fond kulturních a  sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) slouží 
k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců 
a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba 
a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu 
kulturních a  sociálních potřeb, ve  znění pozdějších předpisů (dále 
také jako „vyhláška o FKSP“). 
Pro organizace, kterým je vyhláška určená, je rozhodující: 
• státní příspěvkové organizace: § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o roz-

počtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, 
• pro organizační složky státu: § 48 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,
• příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky 

(dále jen „ÚSC“): § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

• státní podniky: § 4 písm. b), § 5, § 6 a § 10 odst. 3 písm. a) nařízení 
vlády č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků, 
ve  znění pozdějších předpisů, a  §  19 odst.  1 písm.  b) a  odst.  3 
zákona č.  77/1997  Sb. o  státním podniku, ve  znění pozdějších 
předpisů (v § 19 odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb. je stále uváděn od-
kaz na již neplatnou vyhlášku č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních 
a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů). 

1.2 Právní úprava FKSP
FKSP je upraven v následujících právních předpisech: 
• vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, 

ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č.  218/2000  Sb., o  rozpočtových pravidlech a  o  změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve  znění 
pozdějších předpisů,

• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů,

• zákon č.  586/1992  Sb., o  daních z  příjmů, ve  znění pozdějších 
předpisů (řeší daňové souvislosti poskytovaných příspěvků),
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• zákon č.  262/2006  Sb., zákoník práce, ve  znění pozdějších 
předpisů, 

• vyhláška č.  430/2001  Sb., o  nákladech na  závodní stravování 
a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěv-
kových organizacích, ve znění pozdějších předpisů,

• vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a je-
jich úhradě v  příspěvkových organizacích zřízených územními 
samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů,

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č.  563/1991  Sb., o  účetnictví, ve  znění pozdějších před-
pisů, pro některé vybrané účetní jednotky ve  znění pozdějších 
předpisů (řeší účetní souvislosti tvorby a čerpání FKSP), 

• nařízení vlády č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních 
podniků, 

• zákon č.  77/1997  Sb., o  státním podniku, ve  znění pozdějších 
předpisů,

• České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky, zejména 
ČÚS č. 704 – Fondy účetní jednotky a č. 710 – Dlouhodobý ne-
hmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.

Vyhláška o FKSP se týká:
• organizačních složek státu,
• státních příspěvkových organizací,
• příspěvkových organizací zřízených ÚSC,
• státních podniků (od 1. 1. 2020).

http://puvodni.plus.fulsoft.cz/onlaw/fs3_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=563/1991;z;S&last=1
http://puvodni.plus.fulsoft.cz/onlaw/fs3_textt.php?coll=pszAx&id=27970&norm=410/2009;z;S&ctx=VZ
http://puvodni.plus.fulsoft.cz/onlaw/fs3_textt.php?coll=pszAx&id=27970&norm=410/2009;z;S&ctx=VZ
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2 Tvorba fondu 
2.1 Organizační složky státu a příspěvkové 

organizace
V organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích je FKSP 
tvořen základním přídělem na vrub nákladů organizace z ročního 
objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě 
na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.
FKSP je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho 
schváleným rozpočtem s tím, že vyúčtování skutečného základního 
přídělu se provede v rámci roční účetní závěrky. 
V souladu s § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb. a § 33 zákona 
č. 250/2000 Sb. je FKSP tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních 
a dalších potřeb a je určen poměrně širokému okruhu osob:
• zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli, 
• důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u zaměstnavatele, 
• případně rodinným příslušníkům zaměstnanců, tj. jejich manželům, 

manželkám, partnerům, partnerkám, druhům, družkám a  neza-
opatřeným dětem včetně dětí svěřených do  pěstounské nebo 
poručnické péče a dětí svěřených soudem do péče zaměstnance 
(jako rodinní příslušníci nejsou ve vyhlášce uvedeni rodiče a vnuci 
zaměstnance).

V  organizační složce státu a  státní příspěvkové organizaci je FKSP 
určen také:
• státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, 
• příslušníkům ve služebním poměru, 
• soudcům.

Příspěvek z FKSP je možné vyplácet i zaměstnancům nebo zaměst-
nankyním na  mateřské a  rodičovské dovolené, pokud trvá jejich 
pracovní poměr k zaměstnavateli. 
Organizace si ve  vnitřní směrnici (nebo v  kolektivní smlouvě) 
vymezí, zda bude příspěvek z FKSP poskytovat třeba jen zaměstnan-
cům organizace, kteří mají s organizací uzavřenou pracovní smlouvu, 
nebo také důchodcům, případně rodinným příslušníkům apod. 
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Upozornění:
Pravidla nastavená směrnicí nebo kolektivní smlouvou jsou pro 
organizaci závazná. Na jiná plnění, než která jsou v nich uvedená, 
není právní nárok! 

2.2 Státní podniky
Na rozdíl od organizačních složek státu a příspěvkových organizací je 
FKSP ve státních podnicích tvořen základním přídělem ze zisku 
ve  výši 2  % z  ročního objemu nákladů zúčtovaných na  mzdy, 
náhrady mzdy a  odměny za  pracovní pohotovost a  dalšími 
příděly ze  zisku. Nelze-li z  důvodu ztráty nebo nedostatku zisku, 
využít ke krytí základního přídělu do fondu postup podle § 19 zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, nebo jsou-li prostředky rezervního 
fondu nedostačující, vytvoří státní podnik fond i v nižší výši, kterou 
umožňuje výše zisku nebo zůstatek rezervního fondu. 
Okruh osob, kterým je fond určen, je stejný, jak je uvedeno výše. Stej-
ně tak je fond naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu 
s  jeho schváleným rozpočtem a vyúčtování skutečného základního 
přídělu se provede v rámci účetní závěrky. FKSP je opět tvořen k za-
bezpečování kulturních, sociálních a  dalších potřeb. Další příjmy, 
výši tvorby a hospodaření s fondem i v tomto případě stanoví MF ČR 
vyhláškou o FKSP.

2.3 Výše základního přídělu 
Co se týká úpravy základního přídělu v samotné vyhlášce o FKSP (§ 2) 
ve státních podnicích, v organizačních složkách, ve státních příspěv-
kových organizacích a v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, 
je základní příděl do fondu ve výši 2 % tvořen z ročního objemu 
nákladů zúčtovaných:
• na platy a náhrady platů, 
• popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a
• na odměny za pracovní pohotovost. 
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Ve vyhlášce o FKSP je tak rozsah těchto nákladů vymezen nejsrozu-
mitelněji, ale přednost před úpravou ve  vyhlášce musí mít úprava 
v příslušném zákoně. 
Naprosto zásadní informací je však výše základního přídělu, ani je-
den z příslušných zákonů toto nestanoví a vyhláška o FKSP upravuje, 
že základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 2 % z ročního objemu 
příslušných nákladů. U  státního podniku je tento příděl do  fondu 
tvořen ze zisku v uvedené výši, případně dalšími příděly ze zisku. 
Pro úplnost uvádíme, že od roku 2011 došlo k významnému snížení 
základního přídělu do  fondu z  2  % na  1  %, následně od  1. 1. 2016 
došlo k navýšení základního přídělu na 1,5 %, a od 1. 1. 2017 došlo 
k návratu k původní výši tvorby fondu, tedy na 2 % z ročního obje-
mu příslušných nákladů. 

Příklad
Příspěvková organizace zřízená krajem zúčtovala za  příslušný ka-
lendářní rok náklady na platy a náhrady platu ve výši 12 630 000 Kč, 
náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti ve výši 38 600 Kč 
a  odměny z  dohod o  pracovní činnosti a  dohod o  provedení práce 
ve výši 384 000 Kč. 
FKSP tak bude činit 2  % ze  součtu nákladů na  platy a  náhrady 
platu a  náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti, tj.  2  % 
z 12 668 600 Kč, tedy 253 372 Kč. 
Odměny z  dohod nespadají do  žádné z  kategorií vyjmenovaných 
mezi náklady, ze kterých se FKSP tvoří, tyto odměny se tak do objemu 
příslušných nákladů nezapočítávají. 

Pokud jde o  tvorbu FKSP z  náhrad platu při dočasné pracovní 
neschopnosti, podle § 33 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádí zákon o účetnictví pro některé vybrané účetní jed-
notky, ve znění pozdějších předpisů, platí, že položka „A.I.13. Mzdové 
náklady“ obsahuje náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závis-
lé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, tyto 
náhrady se  tedy také účtují na účet 521; jedná se o náhrady platů, 
případně náhrady mezd, proto se  do  objemu příslušných nákladů 
zahrnují. 
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A ještě doplňme, že ČÚS č. 704 uvádí v bodě 5. tvorbu FKSP z objemu 
mzdových prostředků. Z toho plyne, že do základu pro tvorbu fondu 
se zahrnují všechny mzdové náklady, které byly zaměstnancům 
vyplaceny ze všech zdrojů za celý kalendářní rok. Patří sem také 
náhrada platu/mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti. Neza-
počítávají se náklady, které nejsou součástí platů.

Do objemu nákladů, ze kterého se příděl do fondu nezapočítává, 
patří: 
• dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
• přijaté refundace platu (mzdy), 
• náhrady škod, 
• stipendia,
• odstupné vyplacené zaměstnanci, protože zákoník práce odstup-

né nezahrnuje pod pojmem mzda nebo náhrada mzdy,
• odměny z  produktivní práce žáků a  učilišť, které již vyhláška 

o FKSP neuvádí,
• odměny předsedům maturitních komisí, které nejsou součástí platů.
Obecně platí, že pro podrobnější vymezení objemu nákladů je nutno 
vycházet z vymezení daných pojmů (plat, náhrada platu atd.) v záko-
níku práce. Základní příděl do fondu je tvořen ze všech složek mzdy, 
tak jak jsou vymezeny v § 113 až § 121 zákoníku práce, resp. všech 
složek platu, jak jsou vymezeny v  §  122 až  §  135 zákoníku práce. 
Stejně tak ze všech náhrad platu a náhrad mzdy.

Dalšími příjmy fondu jsou:
• náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k ma-

jetku pořízenému z fondu,
• peněžní a jiné dary určené do fondu od fyzických nebo právnic-

kých osob, které se stávají součástí fondu a používají se v souladu 
s vyhláškou o FKSP,

• příjmy z  pronájmu rekreačních a  sportovních zařízení, jejichž 
provoz organizace z  fondu hradí nebo na  něj z  fondu přispívá 
(mohou to být také příjmy z pronájmu movitého majetku poříze-
ného z fondu).

Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu 
se  uskuteční nejpozději do  konce měsíce následujícího po  měsíci, 
v němž k tvorbě fondu došlo. 
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Zdrojem fondu nejsou:
• úroky z  finančních prostředků fondu uložených u  peněžních 

ústavů, 
• finanční bonusy od pojišťoven nebo od penzijních fondů,
• splátky zápůjček poskytnutých z FKSP, 
• příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organi-

zace, protože zákony o  rozpočtových pravidlech takový postup 
neumožňují. 

Vyhláška o FKSP nevymezuje jako další příjem fondu splátky zápůj-
ček, protože tyto splátky se účtují jako pohledávka (na účtu 335) vůči 
zaměstnanci, kterému je zápůjčka poskytnuta, nikoliv jako snížení 
fondu (účet 412).
Zdroje nelze převádět do jiných fondů, takže jeho použití je přímým 
výdajem tohoto fondu.

Vlastní poznámky:
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3 Hospodaření s fondem
3.1 Pravidla pro hospodaření s FKSP

Organizace je povinna sestavit rozpočet fondu a stanovit způsob 
jeho čerpání. Pravidla pro hospodaření s FKSP mohou být stanovena:
• samostatnou směrnicí, kterou vydává ředitel organizace, ale 

mohou být např. i 
• součástí kolektivní smlouvy, pokud o  tvorbě a  čerpání spolu-

rozhoduje také odborová organizace. 

Každopádně tato pravidla musejí být v  písemné podobě a  pro za-
městnance prokazatelně veřejně přístupná. Měla by být k dispozici 
všem zaměstnancům, aby měli možnost se s nimi seznámit. Důležité 
je, že  pravidla je možné měnit i  v  průběhu roku, pokud je potřeba 
reagovat na konkrétní vývoj hospodaření, změny podmínek posky-
tování nebo na změnu legislativy. Nejdříve se stanoví: 
1.  Pravidla o  hospodaření s  fondem: Organizace si v  kolektivní 

smlouvě nebo ve vnitřní směrnici určí, která z plnění uvedených 
v § 4 až § 14a vyhlášky č. 114/2002 Sb. bude, v souladu se schvále-
ným rozpočtem, z fondu poskytovat. Není totiž podmínkou, že by 
plnění musela být poskytována všechna, je na  organizaci, která 
plnění k poskytování zvolí. 

U každého plnění se stanoví: 
• komu je dané plnění určeno,
• jak často se bude poskytovat, 
• výše příspěvku z fondu a 
• další podmínky.

Pokud v  průběhu platnosti pravidel vznikne potřeba jejich změny, 
pak se okruh dosud poskytovaných plnění zúží nebo rozšíří. Změny 
schválených pravidel nelze uplatňovat zpětně a  zaměstnanci 
s nimi musejí být prokazatelně seznámeni. 
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2.  Rozpočet fondu, který se skládá z příjmové a výdajové části, musí 
být vyrovnaný:

• příjmovou část rozpočtu tvoří: 
– zůstatek finančních prostředků fondu na  bankovním účtu 

a v pokladně (pokud je vedena pokladna fondu) k 1. 1. daného 
kalendářního roku, 

– plánovaný základní příděl do fondu za kalendářní rok,
– další příjmy, například dary nebo příjmy z pronájmů,
– předpokládané splátky zápůjček v  daném kalendářním roce 

(jsou sice příjmem fondu, ale netvoří fond, protože se o nich 
neúčtuje na účtu 412), 

– náhrady škod a  pojistná plnění, která se  vztahují k  majetku 
pořízenému z fondu,

• výdajová část rozpočtu fondu vychází z  pravidel pro čerpání 
fondu a předpokládaných výdajů na čerpání podle jednotlivých 
bodů vyhlášky č. 114/2002 Sb. (§ 4 až § 14a) a celkových výdajů 
v daném kalendářním roce. 

Příspěvek lze poskytnout:
• pouze do výše finančních prostředků fondu,
• pouze na účely uvedené v § 4 až § 14a vyhlášky č. 114/2002 Sb., 

nelze je rozšiřovat, lze je pouze zúžit zásadně na  činnosti nebo 
plnění, které organizace organizuje nebo spoluorganizuje nebo 
pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzic-
ké osoby za cenu sníženou o příspěvek z FKSP, 

• pouze z FKSP té organizační složky státu, státního podniku nebo 
příspěvkové organizace, která činnost nebo plnění zcela uhradila. 

Příspěvkem, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada 
nákladů. 

Upozornění:
Při sestavení rozpočtu fondu, který musí být vyrovnaný a v souladu 
s  pravidly pro čerpání fondu, je nutné brát v  úvahu, že  ve  výdajové 
části u každého plnění musí být uvedena konkrétní výše jednotlivých 
příspěvků. 
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Upozornění:
Veškerá plnění z  fondu, s  výjimkou peněžitého příspěvku na  stra-
vování, sociálních výpomocí, sociálních zápůjček a  darů, jsou 
zaměstnancům poskytována nepeněžní formou. Na  poskytnutí 
příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok!

3.2 Ukládání prostředků fondu
Prostředky fondu příspěvkových organizací zřízených územními 
samosprávnými celky se  ukládají na  samostatném účtu u  bank 
a poboček zahraničních bank. 
Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové 
organizace se ukládají v České národní bance na účtech podřízených 
státní pokladně. 
Není tedy možné, že by tyto prostředky byly evidovány na samostatném 
analytickém účtu u běžného účtu organizace nebo byly např. vedeny 
jen na  pokladně. V  této souvislosti je ale nutné upozornit, že  úroky 
plynoucí z tohoto účtu nejsou příjmem fondu, protože vyhláška o FKSP 
je jako příjem fondu nevymezuje, ze stejného důvodu nejsou bankovní 
poplatky související s tímto účtem výdajem fondu. Jedná se o provozní 
výnosy a provozní náklady, které musejí být odpovídajícím způsobem 
proúčtovány a  tyto prostředky z  bankovního účtu FKSP převedeny 
na  provozní účet. Nicméně povinnost samostatného vedení se  týká 
pouze bankovního účtu, v případě hotovostních plateb tomu tak není, 
samostatně vedená pokladna pro účely FKSP tak být vedena nemusí. 
V  případě státního podniku není stanovena povinnost vést pro-
středky fondu na samostatném bankovním účtu. Postačuje oddělení 
tohoto účtu od ostatních finančních prostředků v souladu s platnými 
právními předpisy a interními zásadami organizace. 
Fond je tvořen zálohově. Převody peněžních prostředků na zálohy 
na základní příděl do fondu se uskuteční v souladu se schváleným 
rozpočtem na daný rok nebo podle skutečně vyplacených platů/
mezd nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž 
k tvorbě fondu došlo, přičemž tvorba fondu znamená zaúčtování 
přídělu do nákladů organizace (u příspěvkových organizací na účet 
527). Jak často bude tato tvorba uskutečňována, záleží na stanove-
ných pravidlech, může tak být každý měsíc, čtvrtletně, pololetně, ale 
nelze vyloučit ani variantu jednou ročně (i když pak je otázkou, zda 
by byla splněna úprava, že fond je tvořen zálohově). 
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Roční zúčtování záloh do fondu se provádí v rámci roční účetní závěr-
ky ze skutečně vyplacených platů/mezd za kalendářní rok. Koncem 
kalendářního roku je pak organizace povinna vytvořit fond ve stano-
vené výši. 

Příklad
Příspěvková organizace uskutečňuje podle stanovených pravidel 
základní příděl zálohově vždy za  kalendářní čtvrtletí. Pokud by 
byla k 31. 3. 2021 zaúčtována tvorba fondu ve formě zálohy ve výši 
35 000 Kč, pak musí být proveden převod peněžních prostředků z běž-
ného účtu organizace na běžný účet FKSP nejpozději do 30. 4. 2021. 

3.3 Účtování o přídělu do fondu 
Účtování o přídělu do fondu účtují některé vybrané účetní jednotky 
dle bodu 5. Fond kulturních a sociálních potřeb ČÚS č. 704

Č. ř. Text MD D
Účtování o přídělu v průběhu roku:

1. Předpis přídělu do fondu formou zálohy 527 412
2. Převod finančních prostředků z provozního účtu 

na běžném účtu FKSP
262 241

3. Příjem finančních prostředků na běžném účtu FKSP 243 262
Účtování o nepřevedeném přídělu z mezd 
za prosinec:

1. Předpis přídělu z mezd za prosinec do fondu 
(vyúčtování za rok) 

527 412

Převod přídělu (vyúčtování) v následujícím 
roce:

1. Odvod finančních prostředků (příděl z mezd 
za prosinec) v lednu následujícího roku z provoz-
ního účtu

262 241

2. Příjem finančních prostředků na běžném účtu FKSP 243 262

Organizace neúčtuje o tvorbě přídělu do fondu, pokud nemá volné 
finanční prostředky na jeho tvorbu. Jestliže by v kalendářním roce 
nevytvořila fond ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných 
na platy (mzdy) a náhrady platů (mezd) a odměny za pracovní 
pohotovost, porušila by vyhlášku, ale nejednalo by se o porušení roz-
počtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. 



FKSP Čerpání fondu 19

4

4 Čerpání fondu
4.1 Komu lze příspěvek poskytnout

Okruh osob, kterým je možné z FKSP přispívat, je upraven § 3 odst. 3 
vyhlášky č. 114/2002 Sb. Jedná se o tyto osoby: 
• zaměstnanci v pracovním poměru, 
• státní zaměstnanci podle zákona o státní službě, 
• příslušníci ve služebním poměru, 
• soudci, 
• důchodci, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u  organizace, 
z  čehož také vyplývá, že  pro invalidní důchodce pro invaliditu 
prvního a druhého stupně fond určen není, 

• rodinní příslušníci zaměstnanců, tj.  jejich manželé, manželky, 
partneři, partnerky, druzi, družky a nezaopatřené děti včetně dětí 
svěřených do pěstounské nebo poručnické péče a dětí svěřených 
soudem do péče zaměstnance.

Toto je okruh osob, kterým lze příspěvek poskytovat. Výjimkou je: 
• poskytnutí darů jiným fyzickým osobám než zaměstnancům 

za mimořádnou aktivitu (§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb.), 
• poskytnutí darů jiným fyzickým osobám nebo příspěvkovým 

organizacím postiženým živelní pohromou, ekologickou nebo 
průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzo-
vý stav (§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 114/2002 Sb.). 

Upozornění:
Protože jsou některá plnění určena zaměstnancům i jejich rodinným 
příslušníkům a  některá plnění jsou určena pouze zaměstnancům, 
je nutné u  každého plnění pečlivě zkoumat, jakému okruhu osob je 
dané plnění určeno.

Za zaměstnance nelze považovat osoby, které pracují u organi-
zace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
(dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Tyto osoby 
se  nemohou podílet na  používání prostředků fondu. Naopak, 
právní úprava nestanoví, že  je nutné rozlišovat plný nebo zkrácený 
úvazek, na příspěvek z fondu má nárok zaměstnanec i se zkráceným 
úvazkem, nicméně pravidla hospodaření s fondem mohou stanovit 
speciální úpravu, tedy určité zohlednění tohoto zkráceného úvazku. 
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Podle některých výkladů by tento postup mohl být považován za dis-
kriminační, autoři však tento názor nesdílejí. 
Je ale nutné vzít v  úvahu, že  ne všechna plnění jsou určena všem 
skupinám osob, je tedy nutné vždy vycházet z přesné úpravy konkrét-
ního plnění. Organizace může z  fondu přispívat pouze na  činnosti, 
které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od  jiné organi-
zační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby. Příspěvek lze 
poskytnout pouze z fondu té příspěvkové organizace, která činnost 
nebo plnění zcela uhradila, což znamená, že  není možné uhradit 
z  fondu pouze část plnění (např. zálohu na  rekreační pobyt) s  tím, 
že zbytek uhradí dodavateli přímo sám zaměstnanec. 
Důležité je, jak už bylo zmíněno výše, že na poskytnutí příspěvku 
nebo jiného plnění z fondu není právní nárok, nelze jej tedy např. 
právně vymáhat, konkrétní podmínky, za kterých se příspěvek posky-
tuje, by měly být vymezeny v pravidlech hospodaření s FKSP. 
Ještě znovu zopakujme hlavní zásadu, a sice že veškerá plnění z fondu, 
s výjimkou peněžitého příspěvku na stravování, sociálních výpomo-
cí, sociálních zápůjček a  darů, jsou zaměstnancům poskytována 
nepeněžní formou. Nepeněžní forma znamená, že  zaměstnanci 
v žádném případě nemohou být předány peněžní prostředky, nýbrž 
pouze poukaz, vstupenky, poukázky, vitamíny apod. za cenu sníženou 
o příspěvek fondu. Jak vyplývá z § 3 odst. 6 vyhlášky č. 114/2002 Sb., 
příspěvkem může být i plná úhrada nákladů, pokud není stanovena 
jeho výše. Základním předpokladem je, že  příslušný účetní, příp. 
daňový doklad musí být vystaven na organizaci.

4.2 Přehled možných plnění z fondu
Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpoč-
tem a  lze z  něj čerpat pouze výdaje explicitně určené vyhláškou 
o FKSP, tedy: 
1. a)  náklady na provoz zařízení, které slouží kulturnímu a sociál-

nímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků (§ 4 odst. 1 
vyhlášky č. 114/2002 Sb.), 

b)  zaměstnancům (tento příspěvek tedy není určen rodinným 
příslušníkům) za  podmínky, že  plnění není ani částečně 
hrazeno z  veřejného zdravotního pojištění nebo jinou 
osobou na  základě povinnosti stanovené jiným právním 
předpisem (§ 4 odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb.):
• na vitamínové prostředky, 
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• na  dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální 
optické pomůcky,

• na preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní 
prevenci poskytované dentální hygienistkou a preven-
tivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního 
lékařství včetně ortodontické péče,

• na očkování proti infekčním onemocněním,

c)  podle § 4 odst. 4 a 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb. na:
• vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracov-

ní oděvy a  obuv nad povinné vybavení, na  jednotné 
oblečení a na vybavení pro sportovní a zájmovou čin-
nost, které je půjčováno zaměstnancům,

• zaměstnancům na  úhradu tištěných knih, včetně ob-
rázkových knih pro děti, mimo knih, ve  kterých reklama 
přesahuje 50 % plochy knihy, 

2.  použití zařízení péče o děti (§ 4a), kdy lze zaměstnancům přispí-
vat na náklady za použití mateřské školy podle školského zákona 
a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině. Pro 
účely tohoto ustanovení se § 3 odst. 4 nepoužije, protože organi-
zace nemůže z fondu hradit veškeré náklady,

3. pořízení hmotného majetku (§  5), který slouží kulturním 
a sociálním potřebám zaměstnanců,

4. dopravu do  zaměstnání (§  5a), dopravu do  a  ze  zaměstnání 
pravidelnou hromadnou dopravou osob, jde-li o  pravidelnou 
hromadnou dopravu podle zákona upravujícího daň z  přidané 
hodnoty,

5. zápůjčky na bytové účely (§ 6),
6. stravování (§ 7),
7. rekreaci (§ 8),
8. kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport (§ 9):

a) na  vstupenky na  kulturní, tělovýchovné a  sportovní akce 
a na dopravu na tyto akce, 

b) na  náklady na  kulturní, tělovýchovné a  sportovní akce 
pořádané organizační složkou státu, státním podnikem nebo 
příspěvkovou organizací,
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c) na  náklady na  umělecké, jazykové a  zájmové vzdělávání, 
které není odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání 
nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalo-
váním odborné způsobilosti zaměstnance,

 9. výměnné akce (§ 10), 
10. sociální výpomoci a zápůjčky (§ 11), 
11. penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření 

a od 1. 1. 2022 příspěvek na účet dlouhodobých investic (§ 12),
12. pojistné na soukromé životní pojištění (§ 12a), 
13. příspěvek odborové organizaci (§ 13),
14. dary (§ 14),
15. jiné úhrady z fondu (§ 14a).

Upozornění:
Organizace rozhodně nemusí poskytovat všechna plnění, která jsou 
vyhláškou o  FKSP vymezena, pravidla pro hospodaření s  fondem 
mohou určit pouze některá, která budou v organizaci poskytována. 
Na druhou stranu, okruh těchto plnění nelze nijak rozšiřovat či upra-
vovat, poskytovat lze pouze taková, která vyhláška o FKSP umožňuje 
s ohledem na objem finančních prostředků ve fondu a schválený roz-
počet pro daný rok. 

Fond nelze čerpat na:
• poplatky za  položky a  vedení běžného účtu FKSP, ty hradí 

organizace z hlavní činnosti,
• náklady spojené s realizací zápůjčky z FKSP, ty hradí zaměst-

nanec (způsob úhrady je nutné dohodnout v zásadách fondu), 
• úhrady pojistného (sociální a  zdravotní) z  poskytovaných 

plnění z fondu, které se hradí z rozpočtu organizace,
• náklady spojené s nákupem náplní nebo čisticích přípravků 

např. do speciálních vysavačů nebo do automatů na nápoje (poří-
zených z FKSP), protože je nelze považovat za náklady na zlepšení 
pracovních podmínek. Naproti tomu lze z  fondu hradit výdaje 
související s provozem těchto přístrojů, například lze hradit elek-
trickou energii, spotřebu vody, případně opravy. Z fondu lze také 
přispívat na nákup plynových náplní pro výrobu sody. 
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Častou formou realizace příspěvků je také poskytování poukázek. 
Vyhláška o  FKSP tuto formu nijak neupravuje, ale ani nezakazuje. 
Předpokladem je, že i v tomto případě musejí být dodrženy všechny 
podmínky stanovené vyhláškou o FKSP a dodržení těchto podmínek 
je v případě potřeby nutno prokázat. Poukázky jsou vhodnou formou 
u řady různorodých požadavků ze strany zaměstnanců, kdy je možné 
se tímto postupem vyhnout administrativní náročnosti spojené s řa-
dou jednotlivých účetních případů a drobných plnění z FKSP. 
Nicméně je potřeba upozornit, že  MF ČR v  této souvislosti apeluje 
na  dodržení všech podmínek, zejména té, aby po  zaměstnanci 
nebyla požadována žádná další úhrada a aby uplatnění poukázek 
umožňovalo přispívat pouze na  oblasti stanovené vyhláškou 
o  FKSP. Ovšem v  praxi jsou pak na  druhou stranu zaměstnavatelé 
„poukázkovými společnostmi“ ubezpečováni, jak mají všechny 
podmínky zajištěny a žádné nebezpečí nehrozí. Odpovědnost však 
samozřejmě nese zaměstnavatel. 
V souvislosti s obecnými pravidly používání prostředků fondu je určitě 
vhodné zmínit se  také o  tzv. osobních účtech zaměstnanců. Ani 
tuto oblast vyhláška o FKSP neupravuje, nicméně i zde platí, že pokud 
jsou naplněny podmínky čerpání příspěvků z FKSP, je možné určitou 
část prostředků fondu čerpat tímto způsobem. Prakticky by se mělo 
postupovat tak, že z celkového rozpočtu budou vyčleněny prostředky 
na účely, které je nutné od těchto osobních účtů oddělit (např. na soci-
ální zápůjčky, dary, společné akce, tak, aby byl zachován sociální aspekt 
fondu), a  zbývající část rozdělit mezi zaměstnance formou osobních 
účtů, tedy limitů plnění, do jejichž výše je možné, v souladu se zása-
dami hospodaření s fondem, volit příspěvky podle osobní preference 
každého zaměstnance. Pokud je nám známo, kontrolní orgány proti 
tomuto postupu nic nenamítají, samozřejmě při zachování obecných 
podmínek čerpání prostředků fondu. 
Je ale třeba doplnit, že  za  bezproblémový není považován postup, 
kdy případné zůstatky těchto účtů jsou převáděny do  dalších let, 
a převažuje výklad, že prostředky by měly být vyčerpány v příslušném 
kalendářním roce. Pokud se tak nestane, stávají se součástí celkového 
zůstatku fondu, který se převede do dalšího roku. Z pohledu jednot-
livých zaměstnanců tak nevyčerpané zůstatky jejich osobních účtů 
na konci roku „propadají“. 

Poskytování příspěvků, případně dalších plnění, má dopad také 
do oblasti daně z příjmů fyzických osob u zaměstnanců, kterým je 
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příspěvek poskytován. Řada příspěvků je od daně z příjmů osvoboze-
na, pokud jsou zachovány podmínky, které zákon o daních z příjmů 
pro uplatnění osvobození stanovuje. 
Nyní se zaměříme na jednotlivá plnění, která lze v rámci čerpání FKSP 
poskytovat, a doplníme vždy i daňový pohled na toto plnění na stra-
ně zaměstnance.

Příklad
Někteří zaměstnanci příspěvkové organizace se  zúčastní sportovní 
akce, z  FKSP jim bude poskytnut příspěvek na  vstupenky. Pořadatel 
akce vystaví příspěvkové organizaci fakturu na  příslušný počet 
vstupenek, příspěvková organizace celou fakturu uhradí a  zaměst-
nancům předá vstupenky za  cenu sníženou o  příspěvek z  fondu 
(případně i  bezplatně, protože příspěvkem může být i  celá úhrada 
nákladů). 
V  tomto případě jsou splněny všechny podmínky pro poskytnutí 
příspěvku a  z  pohledu daně z  příjmů se  jedná o  příjem osvobozený 
od daně.

4.2.1 Příspěvky na náklady na provoz
Úprava těchto příspěvků z fondu je obsažena v § 4 odst. 1 vyhlášky 
č. 114/2002 Sb. Jde o příspěvek z fondu na náklady na provoz:
• mateřské školy podle školského zákona, 
• zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině,
• kulturních zařízení,
• rekreačních zařízení,
• sportovních a tělovýchovných zařízení,
• rehabilitačních zařízení včetně masáží, 
• zařízení pro zájmovou činnost organizačních složek státu, státních 

podniků a příspěvkových organizací,
• autobusu,
a  to v  rozsahu, v  jakém jsou využívány pro potřeby zařízení slouží-
cího kulturnímu a  sociálnímu rozvoji zaměstnanců a  rodinných 
příslušníků.

Pokud jsou zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměst-
nanců využívána i  pro jiné účely, je nutno poměrnou část nákladů 
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hradit z provozních nákladů ze zdrojů stanovených pro tuto činnost 
právními předpisy (např. vzdělávání zaměstnanců). 
Určitým problémem může být otázka, co všechno lze považovat 
za náklady na provoz, na které může být příspěvek poskytnut. 

Příklad
Příspěvková organizace provozuje rekreační zařízení, které pro svou 
rekreaci využívají také zaměstnanci. V  průběhu provozu se  objevila 
potřeba opravy střechy, v souladu s pravidly hospodaření FKSP bylo 
dohodnuto, že  z  fondu bude poskytnut příspěvek na  tuto opravu 
ve  výši 10  000  Kč. Tento případ plně odpovídá možnosti poskytnutí 
tohoto příspěvku. 
Pokud bychom však případ modifikovali tak, že  toto rekreační zaří-
zení k  rekreaci zaměstnanců neslouží, ale je využíváno např. pouze 
v  rámci doplňkové činnosti širokou veřejností, tento příspěvek by 
nebylo možné poskytnout. 

Důležité je, že vyhláška o FKSP jasně stanoví, že pokud jsou zařízení 
sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců využívána 
i  pro jiné účely, je nutno poměrnou část nákladů uhradit z  pro-
vozních nákladů ze  zdrojů stanovených pro tuto činnost právními 
předpisy. Domníváme se  ale, že  toto omezení je nutné vnímat jako 
maximální, protože zpravidla zdroje FKSP nepostačují na  kompletní 
úhradu nákladů souvisejících s  kulturním a  sociálním rozvojem za-
městnanců. Rozdíl tak bude doplacen z  jiných zdrojů, např. z  úhrad 
od zaměstnanců nebo z jiných zdrojů příspěvkové organizace, pokud 
to právní předpisy umožňují. Případy, že  by bylo z  FKSP hrazeno 
více, než kolik odpovídá podle příslušného účelu, v  praxi – zejména 
z důvodu omezených finančních zdrojů – zřejmě příliš často nastávat 
nebudou. 

Z daňového hlediska lze postupovat podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP 
a  za  splnění stanovených podmínek tento příspěvek považovat 
za příjem osvobozený od daně. Ovšem z pohledu zdanění se ob-
jevily určité problémy zejména u  masáží a  rehabilitací. K  úpravě 
§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP je vhodné doplnit, že novelou provedenou 
zákonem č. 170/2017 Sb. byly v tomto ustanovení provedeny některé 
změny, a  to zejména z  pohledu osvobození poskytnutých zdravot-
ních benefitů. 
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Z  této úpravy vyplývá, že  osvobozena jsou nepeněžní plnění po-
skytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému 
příslušníkovi ve  formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, lé-
čebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických 
zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na  lékařský předpis 
a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení. Kromě použití zdra-
votních zařízení se  tak osvobozuje také nákup všech jiných služeb 
a zboží, které mají zdravotní, léčebný, hygienický či obdobný charak-
ter, tedy např. úhrada rehabilitace nebo nákup léků s doplatkem nebo 
vitamínových prostředků. Dále se do osvobození zahrnuje i pořízení 
zdravotnických prostředků, např. dioptrických brýlí nebo zdravotní 
obuvi, pokud jsou na  lékařský předpis, a  to bez ohledu na  to, zda 
jsou nakupovány ve  zdravotnickém zařízení či nikoliv. Jak vyplývá 
z  důvodové zprávy, je důvodem této úpravy skutečnost, že  tyto 
prostředky jsou často prodávány mimo zdravotnická zařízení, typicky 
např. brýle v optice. Pokud se však jedná o nákup na lékařský předpis, 
není důvod k odlišnému zacházení podle toho, kde si zaměstnanec 
prostředek pořídí. Tolik důvodová zpráva. 
Problém ovšem spočítá v  tom, že  při pořízení zboží nebo 
služeb zdravotního, léčebného, hygienického a  obdobného cha-
rakteru je podmínkou pro osvobození skutečnost, že  musejí 
být pořízeny od  zdravotnických zařízení. Jak vyplývá z  úpravy 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o  zdravotních službách), ve  znění pozdějších 
předpisů, poskytovatelem zdravotních služeb se  rozumí fyzická 
nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdra-
votních služeb podle tohoto zákona. Poskytovatelé zdravotních 
služeb jsou vedeni v Národním registru poskytovatelů zdravot-
ních služeb, který je přístupný na stránkách nrpzs.uzis.cz. 
Z  toho tedy vyplývá, že  pouhé pořízení zdravotnických prostředků 
nemusí být od zdravotnického zařízení, ovšem pouze za předpokla-
du, že se jedná o prostředky na lékařský předpis. Ve všech ostatních 
případech je podmínkou pořízení od zdravotnického zařízení.
Uvedenou problematikou se  podrobně zabýval také Koordinační 
výbor KDP ČR a GFŘ, a to v příspěvku č. 525/20.06.18 Nepeněžní pl-
nění poskytované zaměstnanci ve formě pořízení zboží nebo služeb 
zdravotního, léčebného, hygienického a  obdobného charakteru. 
V příspěvku bylo dovozeno, že nová definice s účinností od 1. ledna 
2018 kromě pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis 
omezuje osvobozené plnění pořízené od  zdravotnického zařízení 
pouze na  zboží nebo služby „zdravotního, léčebného, hygienického 
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a obdobného charakteru“. Pro osvobození podle § 6 odst. 9 písm. d) 
ZDP tedy nově musejí být splněny současně dvě podmínky:
1.  zboží a/nebo služby musejí být čerpány od  zdravotnických 

zařízení; a 
2.  pořizované plnění musí mít charakter zdravotní, léčebný, hygie-

nický nebo obdobný.
Zásadní je potom stanovisko GFŘ, které zde citujeme: 
„Zákonem č. 170/2017 Sb., kterým byl změněn ZDP s účinností od roku 
2018 nedošlo v § 6 odst. 9 písm. d) bod 1. ZDP k žádné věcné změně, ale 
jen k upřesnění daňového osvobození nepeněžních plnění spočívajících 
v  použití zdravotnických zařízení. Do  konce roku 2017 bylo v  tomto 
ustanovení normováno, že daňové osvobození lze aplikovat, jen jedná-li 
se o nepeněžní plnění ‚spočívající v použití zdravotnického zařízení‘. 
ZDP však pojem zdravotnické zařízení nedefinuje. Z tohoto důvodu, 
v  souladu s  názorem předkladatele, je třeba na  danou problematiku 
aplikovat ustanovení zákona č.  372/2011  Sb., o  zdravotních službách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚zákon o zdravotních službách‘), 
který upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování. Ustano-
vení zákona o zdravotních službách je pak třeba interpretovat a aplikovat 
ve  všech jeho souvislostech. Podle §  4 odst.  1 zákona č.  372/2011  Sb. 
se  zdravotnickým zařízením rozumí prostory určené pro poskytová-
ní zdravotních služeb (těmi může být např. nemocnice, soukromá 
lékařská ordinace apod.). Tyto prostory pak slouží poskytovateli zdra-
votních služeb pro poskytování služeb definovaných v § 2 odst. 2 zákona 
č. 372/2011 Sb. Dle názoru GFŘ je toto hlavní důvod provedené úpra-
vy v § 6 odst. 9 písm. d) bod 1. ZDP – tzn. nepeněžní plnění poskytnuté 
zaměstnavatelem zaměstnanci   spočívající v  použití zdravotnického 
zařízení je na straně zaměstnance osvobozeno pouze za předpokladu, 
že poskytovatel zdravotních služeb, který předmětnou službu (obdobně 
zboží) zdravotního, léčebného, hygienického a  obdobného charakteru 
poskytuje je, jak uvádí předkladatel v  příspěvku, registrován v  Národ-
ním registru poskytovatelů zdravotních služeb (viz §  74 až  75 zákona 
č. 372/2011 Sb.). V předmětném ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP byl 
pak pouze bod 1. rozšířen o pořízení zdravotnických prostředků, např. di-
optrických brýlí nebo zdravotní obuvi na lékařský předpis, i na subjekty, 
které nejsou zdravotnickým zařízením. GFŘ je názoru, že nebyla úmyslem 
zákonodárce věcná změna u tohoto zaměstnaneckého benefitu (což je 
zřejmé i ze samotné důvodové zprávy), která by vedla k tomu, co je např. 
popisováno v  závěrech k  jednotlivým bodům předkladatele příspěvku, 
tzn. posouzení charakteru zboží a  služeb zdravotního, léčebného 
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hygienického a obdobného charakteru poskytovaných zdravotnickými 
zařízeními dle jednotlivých právních předpisů, jak uvádí předkladatel, 
a  to i  přesto, že  zákonodárce zvláštní právní předpis tj.  zákon o  zdra-
votních službách a  podmínkách jejich poskytování používá pro účely 
výkladu ‚zdravotnického zařízení‘. Záměrem této právní úpravy je ‚ne-
nároková‘ daňová podpora aktivit zaměstnavatelů spočívajících 
v péči o zdraví svých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, 
a to nad rámec zákonných povinností daných mu zákoníkem práce 
(§ 224 až § 247 zákona č. 262/2006 Sb.), kde právní úprava v oblasti péče 
o zaměstnance zahrnuje především povinnosti zaměstnavatele zabez-
pečit svým zaměstnancům příznivé podmínky pro řádný a  bezpečný 
výkon závislé práce, jakož i  umožnit jim ve  všech směnách stravování 
a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance 
pracovnělékařské služby vymezené v  rámci pracovnělékařské péče 
(zákon č.  373/2011  Sb., o  specifických zdravotních službách). Poskyto-
vání těchto zaměstnaneckých výhod uvedených v  §  6 odst.  9  písm.  d) 
ZDP, je cíleno na  posílení zdraví zaměstnanců (příp. jejich rodinných 
příslušníků), snížení pracovní neschopnosti zaměstnanců a tím i zvýšení 
produktivity práce. Z  toho je zřejmé, že  nelze toto daňové osvobození 
paušálně vztáhnout na veškeré produkty, tak jak jsou uvedeny ve zvlášt-
ních právních předpisech použitých ze strany předkladatele – kde jsou 
např. uvedeny i veterinární přípravky, přípravky dětské výživy včetně vy-
bavení pro její přípravu apod., a to z důvodu, že nesplňují výše zmíněné 
účely poskytnutí tohoto benefitu ze strany zaměstnavatele. 
Je obecně známo, kterého zboží a služeb se tento benefit týká, a to i z dů-
vodu, že se za stejných podmínek poskytoval již před účinností předmětné 
úpravy. Taktéž příspěvek KV KDP č. 06/26.01.05 je i nadále využitelný.“ 

Příklad
Zaměstnavatel, který je příspěvkovou organizací, přispívá zaměst-
nancům z  FKSP na  masáže. Příspěvek je poskytován nepeněžní 
formou, tj.  na  základě faktury vystavené poskytovatelem těchto 
služeb, a to ve výši 1 000 Kč. Masér, který tyto služby poskytuje, však 
není zdravotnickým zařízením, není tedy uveden v Národním registru 
poskytovatelů zdravotních služeb. 
V  daném případě je možné tento příspěvek z  FKSP poskytnout, jed-
ná se o postup v souladu s vyhláškou o FKSP. Z pohledu zdanění ale 
nejsou splněny podmínky pro osvobození tohoto příspěvku, a proto 
je nutné tento příspěvek považovat za zdanitelný příjem zaměstnan-
ce a přičíst jej ke mzdě (platu) a odvést z něj daň z příjmů a sociální 
a zdravotní pojištění. 



FKSP Čerpání fondu 29

4

• Vitamínové prostředky 
Z fondu lze hradit nákup vitamínových prostředků pro zaměstnance 
jako prevenci z důvodu předcházení zvýšenému riziku onemocnění. 
Vyhláška o FKSP přímo nespecifikuje či nedefinuje konkrétní vitamí-
nové prostředky. Stejně tak nikde nelze nalézt taxativní výčet všech 
vitamínových prostředků. S ohledem na množství různých produktů 
od různých poskytovatelů a na skutečnost, že se jejich nabídka v čase 
neustále mění, to ani prakticky není reálné. Z  prostředků fondu je 
možno hradit pouze nákup takových prostředků pro zaměstnance, 
které jsou vitamínové a jejichž hlavní funkční složkou je vitamín. Kro-
mě jednotlivých vitamínů se může jednat také o multivitamíny, např. 
o minerály apod. Nákup jiných preparátů, např. potravinových doplň-
ků, z  fondu hradit nelze, což platí i pro doplňky stravy typu  ginkgo 
biloba, quarana, rybí olej, probiotické směsi, kloubní preparáty apod., 
které sice mohou zlepšovat zdravotní strav zaměstnanců, nejedná 
se však o vitamínové prostředky podle vyhlášky o FKSP a jejich nákup 
tak nelze hradit z fondu.
Skutečnost, že  vitamíny byly zaměstnancům vydány, musí 
organizace prokazatelně doložit dokladem o jejich převzetí. Za-
městnanci si vitamíny vyzvednou proti podpisu přímo v lékárně 
nebo v organizaci. Podpisový záznam o převzetí vitamínů musí 
být v organizaci k dispozici pro případnou kontrolu.
Otázkou je potom i správný daňový přístup, který je obdobný jako 
u  masáží. Pokud jsou vitamíny pořízeny ve  zdravotnickém zařízení, 
typicky v lékárně, jedná se o příjem osvobozený od daně na základě 
§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP. V případě pořízení jinde než ve zdravotnic-
kém zařízení, např. v  běžném obchodě, v  drogerii apod., příspěvek 
na jejich pořízení podmínky osvobození nesplňuje a stává se součástí 
zdanitelné mzdy (platu), opět včetně odvodu sociálního a zdravotní-
ho pojištění. 

• Očkování proti infekčním onemocněním
Stejně tak lze z FKSP přispívat zaměstnancům například na očkování 
proti chřipce, klíšťové encefalitidě a  hepatitidě A. Celkové náklady 
uhradí organizace z fondu a umožní zaměstnancům očkování, které 
poskytuje zdravotnické zařízení. Očkování poskytuje zdravotnické 
zařízení. Pokud s  očkováním nesouhlasí všichni zaměstnanci (na-
příklad kvůli alergii nebo už očkováni byli), může jim zaměstnavatel 
nabídnout jiné plnění z fondu. 
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• Nákup dioptrických brýlí, kontaktních čoček a  speciálních 
optických pomůcek

• Preventivní péče na úseku dentální hygieny a zubní prevenci 
poskytované dentální hygienistkou a  preventivní, léčebnou 
a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně orto-
dontické péče

Od  1. 1. 2020 může organizace zaměstnancům přispívat z  fondu 
na nákup dioptrických brýlí, kontaktních čoček a speciálních optic-
kých pomůcek, na preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní 
prevenci poskytované dentální hygienistkou a preventivní, léčebnou 
a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické 
péče. Nejen v  případě nákupu vitamínových prostředků, ale také 
u očkování proti infekčním onemocněním, i zde platí, že plnění lze 
poskytovat pouze zaměstnancům (nikoliv rodinným příslušní-
kům) a  nesmí být hrazeno ani částečně zdravotní pojišťovnou 
nebo jinou osobou. 

Z daňového hlediska se postupuje podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, 
osvobozeno je tedy nepeněžní plnění ve formě pořízení zboží nebo 
služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charak-
teru od zdravotnických zařízení a pořízení zdravotnických prostředků 
na lékařský předpis. Pokud je tedy dodání zajištěno od zdravotnických 
zařízení, jedná se  o  příjem osvobozený od  daně. U  zdravotnických 
prostředků (dioptrické brýle, kontaktní čočky a  speciální optické 
pomůcky), které by nebyly pořízeny od  zdravotnických zařízení, 
je potom podmínkou osvobození od  daně z  příjmů jejich pořízení 
na lékařský předpis.

• Vybavení ke zlepšení pracovních podmínek
Z fondu lze přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, 
na pracovní oděvy a obuv, a to nad povinné vybavení, na jednotné 
oblečení a  na  vybavení pro sportovní a  zájmovou činnost, které je 
půjčováno zaměstnancům. 
Z důvodu nejasného vymezení pojmu „zlepšení pracovních podmí-
nek“ ve vyhlášce o FKSP mohou v praxi vznikat problémy při výkladu, 
na  jaké vybavení lze vlastně přispívat. Ovšem vzhledem k  tomu, 
že  bližší vymezení chybí, měl by být rozsah možností poměrně 
široký, jednat se  tedy může např. o automaty na kávu (nikoliv však 
už o  samotnou kávu či jiné náplně automatů), automaty na  vodu, 
mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice apod. Důležité je v případě 
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potřeby obhájit, že  se  jedná o  vybavení ke  zlepšení pracovního 
prostředí, což by neměl být v  uvedených příkladech problém. Nesmí 
se  jednat o  základní povinné vybavení, tedy vybavení, které je ne-
zbytné vzhledem k charakteru a druhu vykonávané práce. 
 
• Dále se jedná o příspěvek na pracovní oděvy a obuv nad po-

vinné vybavení a na jednotné oblečení 
Povinným vybavením je nutné rozumět případy, kdy zaměstnava-
tel je povinen poskytovat pracovní oděv a obuv. V souladu s § 104 
ZP je to tehdy, pokud je pracovní činnost vykonávána v  prostředí, 
ve kterém obuv nebo oděv podléhá při práci mimořádnému opotře-
bení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci. V těchto případech 
pracovní oděv nebo obuv patří mezi osobní ochranné pracovní pro-
středky, které nejsou u zaměstnance předmětem daně, a to v souladu 
s § 6 odst. 7 písm. b) ZDP. Stejně tak ochranné roušky a respirátory 
naplňující znaky povinné ochranné pomůcky, které je zaměstnavatel 
povinen bezplatně poskytnout zaměstnanci. Na nákup roušek a re-
spirátorů proto nemohou být použity prostředky FKSP. 

Poskytování pracovního oděvu a  obuvi nad povinné vybavení 
a  poskytování jednotného oblečení je nutné považovat za  pří-
pady, kdy pracovní oděv nebo obuv nepatří mezi ochranné 
pracovní prostředky. Pokud se  jedná o stejnokroje nebo pracovní 
oblečení, postupuje se podle § 6 odst. 7 písm. b) ZDP a u zaměstnan-
ce tyto prostředky nejsou předmětem daně. Výklad Finanční správy 
k této problematice je obsažen v pokynu GFŘ D-22 v části k § 6 odst. 7 
písm.  b) ZDP. V  souladu s  tímto výkladem se  za  příjem ze  závislé 
činnosti nepovažuje a  předmětem daně není hodnota pracovního 
oblečení a  pracovní obuvi určených zaměstnavatelem pro výkon 
zaměstnání. Ve  smyslu tohoto ustanovení je za  pracovní oblečení 
považováno tzv. jednotné pracovní oblečení (stejnokroje) po-
skytnuté zaměstnavatelem zaměstnancům (např. v  prodejních 
organizacích, u poskytovatelů služeb pohostinských, ubytovacích za-
řízení apod.), pokud plní zejména reklamní, propagační a organizační 
účely. Předpokladem je, že zaměstnavatel ve vnitřním předpise nebo 
smluvní strany v kolektivní smlouvě stanoví povinnost zaměstnanců 
používat pracovní oblečení pouze při výkonu zaměstnání a vymezí 
charakter a  podobu jednotného pracovního oblečení a  všech jeho 
součástí. Zaměstnavatel musí ale také zajistit, aby jednotné pracovní 
oblečení bylo trvale a  viditelně označeno identifikačními znaky 
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zaměstnavatele, čímž se  rozumí např. obchodní jméno, ochranná 
známka, firemní barvy apod. Další součásti jednotného pracovního 
oblečení, které nelze opatřit viditelným či trvalým označením, by 
měly být poskytovány v přiměřené hodnotě a množství.
Pokud poskytnutý pracovní oděv či obuv, které nejsou osobními 
ochrannými pracovními prostředky, budou mít charakter jednotné-
ho pracovního oblečení ve smyslu výkladu obsaženého v pokynu 
GFŘ D-22, bude se jednat o příjem, který není u zaměstnance před-
mětem daně. Smyslem této úpravy zejména je, aby toto oblečení, 
když už není předmětem daně u zaměstnance a je také daňovým ná-
kladem u zaměstnavatele, nebylo zaměnitelné s běžným oblečením 
a nebylo jej tedy možné využívat pro osobní potřebu zaměstnanců. 
Lze tedy shrnout, že  pracovní oděv a  obuv, které jsou osobními 
ochrannými pracovními prostředky, nelze z FKSP financovat. Ostatní 
pracovní oděvy a obuv lze z FKSP financovat, pokud bude toto oble-
čení odpovídat vymezení pokynu GFŘ D-22, v tom případě se bude 
jednat o příjem, který není předmětem daně. Pokud tomuto výkladu 
odpovídat nebude, jedná se o zdanitelný příjem zaměstnance.

• Vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které je zapůjčo-
váno zaměstnancům 

V rámci této úpravy je možné přispívat i na vybavení pro sportovní 
a zájmovou činnost, které je zapůjčováno zaměstnancům, nikoliv 
žákům nebo studentům. Vybavení se následně stává majetkem or-
ganizace. Podmínka zapůjčování zaměstnancům je opět rozhodující, 
což je vzhledem k charakteru tohoto fondu logické. V případě spor-
tovního vybavení se může jednat např. o lyžařské vybavení, o stany 
a kempingové vybavení, ale např. i kola, lodě apod. V případě zájmo-
vé činnosti se může jednat o fotografické vybavení, hudební nástroje, 
vybavení pro různé umělecké kroužky apod. Rozsah možností je 
i v  tomto případě poměrně široký, podmínkou je, že  toto vybavení 
je pořizováno za účelem jeho zapůjčování zaměstnancům. Musí být 
vyloučeno, aby jejich používání nebo zápůjčky využíval pouze jeden 
zaměstnanec. V  zásadách pro čerpání fondu si organizace stanoví 
podmínky zápůjček.  

Vzhledem k tomu, že pořizované vybavení je majetkem příspěvkové 
organizace, nemá pořízení tohoto vybavení žádný dopad do oblasti 
zdanění zaměstnanců. 
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• Úhrada tištěných knih
Od 1. 1. 2020 lze z FKSP přispívat na úhradu tištěných knih, včetně 
obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 
50 % plochy. Tyto knihy lze pořídit z fondu třeba do knihovny k zapůj-
čení nebo k ocenění zaměstnanců. 
Za účelem zjednodušení aplikace tohoto ustanovení v praxi byl legis-
lativní text převzat ze zákona upravujícího daně z příjmů, který takový 
příspěvek poskytovaný zaměstnanci osvobozuje od daně, příspěvek 
je tedy na straně zaměstnance osvobozen od daně v souladu s  § 6 
odst. 9 písm. d) bod 4. ZDP.

4.2.2 Příspěvek na použití zařízení péče o děti
V souladu s § 4a lze zaměstnancům přispívat na náklady na použití 
mateřské školy podle školského zákona a  zařízení poskytujícího 
služby péče o  dítě v  dětské skupině. Nepředpokládá se, že  bude 
organizace z fondu hradit celé náklady na provoz těchto zařízení, ale 
přispívat bude pouze na případné náklady, které vzniknou v důsled-
ku jejich využívání, například na školkovné, ale ne na stravné, které 
není součástí nákladů organizace. 
V daném případě se tedy předpokládá, že z  fondu budou částečně 
uhrazeny náklady, které zaměstnancům vznikají v souvislosti s umís-
těním jejich dětí ve  vyjmenovaných zařízeních. Nejedná se  tedy 
o vlastní zařízení zaměstnavatele, tento případ je řešen v § 4 odst. 1 
vyhlášky, jak již bylo v této publikaci uvedeno. 

4.2.3 Pořízení hmotného majetku 
Podle §  5 vyhlášky lze z  fondu hradit pořízení hmotného majetku, 
který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. Podle ČÚS 
č.  704 pro některé vybrané účetní jednotky nelze pořízení majetku 
účtovat jako přímé čerpání fondu, ale pořízení bude na základě prů-
kazných dokladů o nákupu (přijatých faktur) zaúčtováno jako nákup 
DDHM do  provozních nákladů a  použití fondu bude zaúčtováno 
do výnosů na účet 648 – Čerpání fondů. 
Pořízení vybavení pracovišť, tj. např. vybavení kabinetů a sboroven, 
je povinností zaměstnavatele a  z  fondu se  nehradí. Pro zlepšení 
pracovních podmínek by bylo možno z fondu pořídit pouze takové 
vybavení, které by bylo nad rámec povinného vybavení, jež má 
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povinnost zajistit organizace. Pořizuje se  například varná konvice, 
chladnička, mikrovlnná trouba, míč pro sezení, televizor, rádio, ná-
pojový automat (z fondu se hradí voda, energie, ale nikoliv náplně, 
případně odvápňovače), okenní žaluzie do kanceláří (pokud nejsou 
investicí v rámci celé budovy), speciální vysavač (má se na mysli ce-
nově dražší vysavač, který kromě funkce vysávání také čistí koberce 
nebo myje podlahy) apod.
Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku z  FKSP by měla 
být uvedena na  kartě majetku poznámka, že  byl pořízen z  FKSP. 
Dlouhodobý majetek se po zařazení do užívání stává součástí dlouho-
dobého majetku organizace, která se k němu chová jako k vlastnímu 
majetku. V případě plnění od pojišťovny je příjmem fondu pojistné 
plnění vztahující se na tento majetek. 
Zdroje a prostředky FKSP nelze převádět do jiných fondů, které 
zřizuje příspěvková organizace. Při pořizování dlouhodobého hmot-
ného majetku z  fondu FKSP je pak tedy nutné účtovat o  přímém 
použití FKSP bez převodu do fondu investic. 
Použití FKSP z titulu nákupu hmotného majetku účtují vybrané účet-
ní jednotky podle bodu 5.5. ČÚS č. 704.
Výjimečně může  nastat situace, kdy  majetek pořízený z  FKSP již 
nebude využíván k původnímu účelu, tedy pro zlepšení pracovního 
prostředí nebo ke kulturnímu a sportovnímu využití pro zaměstnan-
ce, a sama organizace by ho lépe využila v provozu. V tomto případě 
by se  změnilo  označení majetku v  analytice účtu majetku a  zdroj 
financování by se vrátil zpět do FKSP (648/412). Následně by se pro-
vedl převod provozních prostředků z bankovního účtu 241 na 243.

Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek organizace, pořízení tako-
vého majetku nemá žádný daňový dopad na straně zaměstnance. 

4.2.4 Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Z fondu lze podle § 5a vyhlášky přispívat zaměstnanci na dopravu 
do  a  ze  zaměstnání pravidelnou hromadnou dopravou osob, 
jde-li o pravidelnou hromadnou dopravu podle zákona upravujícího 
daň z přidané hodnoty. Jedná se o přepravu osob po stanovených 
trasách, kdy cestující nastupují a  vystupují na  předem určených 
zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů. 
Příspěvek nelze poskytnout na  dopravu svozovými vozidly organi-
zace, ani na dopravu osobními vozy zaměstnanců, v daném případě 
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se nejedná o pravidelnou hromadnou dopravu. Z fondu ale lze na-
příklad poskytnout příspěvek na  roční kupón v městské hromadné 
dopravě. 
U  zaměstnance příspěvek podléhá dani z  příjmů, od  daně jsou 
osvobozena pouze zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem 
provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a  jejich 
rodinným příslušníkům ve  formě bezplatných nebo zlevněných 
jízdenek.

4.2.5 Zápůjčky na bytové účely a k překlenutí tíživé 
finanční situace 
Organizace mohou poskytovat zápůjčky z FKSP svým zaměstnancům:
• na bytové účely (§ 6 vyhlášky č. 114/2002 Sb.),
• k  překlenutí tíživé finanční situace (§  11 odst.  2 vyhlášky 

č. 114/2002 Sb.).

Oba typy zápůjček jsou bezúročné a lze je poskytnout pouze na zá-
kladě písemné smlouvy. Stejně tak při skončení pracovního nebo 
služebního poměru jsou oba druhy zápůjček splatné nejpozději do 6 
měsíců ode dne jeho skončení (pokud ve smlouvě o zápůjčce nebylo 
stanoveno jinak).
Na  základě písemné žádosti zaměstnance (není podle vyhlášky 
povinná, ale lze ji doporučit) zaměstnavatel (spolurozhodují odbory) 
posoudí, zda byly finanční prostředky na danou zápůjčku rozpočto-
vány a zda:
• v  případě žádosti o  zápůjčku na  bytové účely má ve  svých 

zásadách uvedeno, za jakých podmínek bude poskytovat příspě-
vek na konkrétní bytové zařízení nebo na pořízení domu (bytu) 
do vlastnictví, případně změny stavby domu (bytu), který zaměst-
nanec užívá pro vlastní bydlení a v jaké výši, 

• v  případě žádosti o  zápůjčku k  překlenutí tíživé finanční si-
tuace byl zaměstnanec postižen živelní pohromou, ekologickou 
nebo průmyslovou havárií na  územích, na  kterých byl vyhlášen 
nouzový stav, nebo se dostal do mimořádně tíživé nebo neočeká-
vané sociální situace z jiných důvodů.

Lze doporučit, aby zápůjčka byla poskytnuta tomu, kdo není v insol-
venci, v exekuci nebo není dlužníkem státu. 
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Rozdíly u obou zápůjček
Zápůjčka na bytové účely: 
1. se  poskytuje nepeněžní formou (částka musí být rozpočtová-

na), takže z  fondu se  přímo uhradí účel dohodnutý ve  smlouvě 
o zápůjčce,

2. zásadně se poskytuje jako bezúročná, lze poskytnout i více zápůj-
ček, ale součet zůstatků nesplacených zápůjček a nové zápůjčky 
nesmí přesáhnout 300 000 Kč, z toho na koupi bytového zařízení 
100  000  Kč (součet všech nesplacených zápůjček nesmí být 
překročen v  žádném časovém období; k  zápůjčkám, které byly 
poskytnuty zaměstnanci dříve a byly již splaceny, se nepřihlíží),

3. je splatná nejpozději do  10 let od  uzavření smlouvy 
o zápůjčce. 

Zápůjčka k překlenutí tíživé finanční situace:
1. se poskytuje v hotovosti či jinou peněžní formou (možno tedy 

i převodem na účet) v souladu s rozpočtem fondu,
2. k překlenutí tíživé finanční situace může být poskytnuto nejvýše 

50 000 nebo 100 000 Kč v případě postižení živelnou pohromou, 
ekologickou nebo průmyslovou havárií na  územích, na  kterých 
byl vládou vyhlášen nouzový stav,

3. je splatná nejpozději do 5 let od uzavření smlouvy o zápůjčce.

Bytovými účely, na které lze zápůjčku poskytnout, se rozumějí: 
• pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro 

vlastní bydlení (zápůjčku lze poskytnout na koupi i na výstavbu 
domu nebo bytu),

• složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení,
• provedení změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec 

užívá pro vlastní bydlení, 
• koupě bytového zařízení, 
• na obnovu bytového zařízení (kuchyňské linky, koupelny, bytové-

ho jádra apod.), 
• použití na nesplacený zůstatek zápůjčky z fondu na bytové účely 

poskytnuté předchozím zaměstnavatelem a na nesplacený zůsta-
tek zápůjčky z fondu na bytové účely manžela (manželky).
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Není možné také opomenout, že vyhláška o FKSP striktně vymezuje 
účely, na  které zápůjčku na  bytové potřeby poskytnout nelze. 
Jedná se o tyto případy: 
• úhrada nákladů, které již byly kryty zápůjčkou nebo úvěrem 

od bank nebo poboček zahraničních bank nebo jiné osoby, 
• vypořádání společného jmění manželů, vypořádání dědiců a jiné 

majetkoprávní vypořádání.
Ve  svých zásadách nebo ve  vnitřní směrnici (kolektivní smlouvě) 
k FKSP si organizace (ve spolupráci s odbory) stanoví, co je míněno 
pod pojmy bytové účely a bytové zařízení, a vymezí konkrétní okruh 
plnění, na co budou zápůjčky s tímto účelem v organizaci poskytová-
ny a v jaké výši. 
Bytovým zařízením se  rozumějí předměty, které jsou součástí 
vybavení bytu a  souvisejí s  bydlením. Určitě by to však neměl být 
nadstandard, jako třeba umělecká díla, ale například nejrůznější do-
mácí elektrospotřebiče (chladnička, plynový sporák apod.), koberce, 
nábytek, žaluzie a  jejich montáž, osobní počítač pro běžně použití 
zaměstnance (pokud neslouží k podnikání zaměstnance nebo jeho 
rodinných příslušníků), bezpečnostní dveře do bytu, drobné opravy 
bytu nebo domu, obnova bytového jádra, obnova kuchyňské linky, 
obnova koupelny apod. V  případě provedení změny stavby bytu 
nebo domu, kdy by byla provedena například rekonstrukce bytového 
jádra nebo přestavba koupelny, by se již nejednalo o bytové zařízení. 

Za zápůjčku na bytové účely nelze například považovat:
• zápůjčku na  složení vkladu do  společnosti (např. vklad 

do s. r. o., která kupuje dům, v němž zaměstnanec bydlí), 
• stavbu garáže (lze poskytnout, pokud se  zápůjčka poskytuje 

na stavbu rodinného domu a stavba garáže je jeho součástí),
• oplocení domu (lze poskytnout, pokud se  zápůjčka poskytuje 

na stavbu rodinného domu a oplocení domu je jeho součástí),
• movitý majetek, který přímo nesouvisí s bydlením (např. cir-

kulárku, sekačku na trávu apod.).
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V praxi je postup následující:
1.  Zaměstnanec si podá žádost na poskytnutí zápůjčky například 

na pořízení konkrétního bytu do svého vlastnictví. 
 V případě, že žádá o poskytnutí zápůjčky na: 

• pořízení domu nebo bytu do  svého vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na složení členského 
podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení, musí doložit, 
že je nebo bude skutečným vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
domu nebo bytu, 

• provedení změny stavby domu nebo bytu, který využívá pro 
vlastní bydlení, nemusí vlastnictví nebo spoluvlastnictví doklá-
dat, jestliže vlastníkem jsou například rodiče nebo manželka. 
Postačuje doložení, že  dům nebo byt využívá zaměstnanec 
pro vlastní bydlení s trvalým pobytem. Nemá-li však v domě 
nebo v  bytě, na  jehož rekonstrukci zápůjčku žádá, nahlášen 
trvalý pobyt, může po  něm organizace požadovat doložení 
„čestného prohlášení zaměstnance“, ve kterém uvede, že dům 
(byt) trvale užívá pro vlastní bydlení. Pro posouzení, zda má 
být zápůjčka poskytnuta, doporučujeme požadovat předlože-
ní nájemní smlouvy, ze které bude mimo jiné zřejmé, do kdy 
nájem trvá. Způsob dokazování si organizace zavede do svých 
zásad ve vnitřní směrnici nebo v pravidlech pro čerpání fondu,

• koupi bytového zařízení,
• obnovu bytového zařízení,
• nesplacený zůstatek zápůjčky z  fondu na  bytové účely 

poskytnuté předchozím zaměstnavatelem a na nesplacený zů-
statek zápůjčky z fondu na bytové účely manžela (manželky).

2.  Organizace uzavře se  zaměstnancem písemnou smlouvu 
na  poskytnutí zápůjčky, která by měla obsahovat podstatné 
náležitosti (zápůjčka je bezúročná):
• přesné označení zapůjčitele (poskytovatel zápůjčky),
• přesné označení vydlužitele (osoba, která si finanční prostřed-

ky zapůjčuje),
• účel poskytnutí zápůjčky,
• výši zápůjčky, 
• způsob a výši splátek,
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• dobu splatnosti zápůjčky – každá zápůjčka na bytové účely je 
splatná nejpozději do 10 let od uzavření smlouvy o zápůjčce 
(lze ji použít pouze k přímé úhradě účelu),

• případný ručitel (je na organizaci, zda si zvolí institut ručitele 
a uvede ho do zásad k poskytování půjček),

• způsob a termín úhrady části nesplacené zápůjčky pro případ 
ukončení pracovního poměru.

Náležitosti písemné smlouvy o  zápůjčce a  podmínky pro po-
skytnutí zápůjčky je nutné upravit v  pravidlech pro čerpání fondu 
a mohou vycházet z § 2390 až § 2394 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.  Faktura bude vystavena na  jméno zaměstnance. Protože fi-
nanční prostředky z poskytnuté zápůjčky lze použít pouze k přímé 
úhradě účelu, který byl dohodnut ve smlouvě o zápůjčce, orga-
nizace uhradí fakturu z  běžného účtu fondu na  stanovený účel 
ve výši, která byla sjednána ve smlouvě o zápůjčce. Jestliže částka 
na faktuře převyšuje dohodnutou částku ve smlouvě o zápůjčce, 
může uhradit fakturu v plné výši – pokud má ve fondu dostatek 
finančních prostředků – na bankovní účet uvedený na faktuře. Při-
jatelnější variantou však bude, když v případě, že částka na faktuře 
je vyšší než ta, která byla uvedena ve smlouvě o zápůjčce, uhradí 
zaměstnanec do fondu rozdíl, a to buď do pokladny nebo na ban-
kovní účet FKSP, nejpozději k  datu úhrady faktury. Organizace 
zápůjčku současně zaúčtuje jako pohledávku za zaměstnancem, 
a to s oddělující analytikou nebo identifikací. Finanční prostředky 
z  fondu určené na  zápůjčku zaměstnanci nelze zasílat na  účet 
jeho stavebního spoření ani na jeho osobní účet. 

Je důležité si uvědomit, že  zápůjčka musí být poskytnuta pouze 
nepeněžní formou. 

Prominutí nesplacených zápůjček:
• Při skončení pracovního nebo služebního poměru je zápůjčka 

(na bytové účely nebo k překlenutí tíživé finanční situace) splat-
ná nejpozději do  6 měsíců ode dne jeho ukončení, pokud není 
ve  smlouvě o  poskytnutí zápůjčky stanoveno jinak. Jestliže by 
zaměstnanec ve  stanoveném termínu zápůjčku z  fondu v  plné 
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výši neuhradil, může být její nesplacený zůstatek, ať už je důvod 
nedoplacení zápůjčky jakýkoliv, podle § 6 a § 11 odst. 2 vyhlášky 
č. 114/2002 Sb. prominut:
– u zaměstnanců organizační složky státu nebo příspěvko-

vé organizace za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem (§  34 zákona č.  219/2000  Sb., o  majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích), 

– u zaměstnanců státního podniku v případě tíživých sociál-
ních poměrů v souladu s pravidly hospodaření s fondem,

 nejvýše však lze podle vyhlášky o  FKSP prominout částku 
30 000 Kč. 

• Zaměstnanec před ukončením pracovního nebo služebního 
poměru písemně požádá organizaci o  prominutí zůstatku ne-
splacené zápůjčky s  uvedením důvodu, proč zápůjčku nemohl 
splatit celou. Mohou to být například sociální důvody. To by si 
měla organizace pohlídat, aby k tomu došlo dříve, než zaměstna-
nec opustí organizaci, protože nelze prominout zůstatek zápůjčky 
zaměstnanci, kterému již skončil pracovní poměr. 

• Na  základě této žádosti pak organizace rozhodne, zda promine 
nesplacenou částku celou nebo jen její část. Podle §  3 odst.  7 
vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze prominout nejvýše částku 30 000 Kč.

• Pokud organizace promine zůstatek nesplacené zápůjčky nebo 
její části, musí být o  tom se  zaměstnancem uzavřena písemná 
dohoda (s vyjádřením odborů působících v organizaci). Prominu-
tý zůstatek zápůjčky je peněžitým příjmem, který podléhá dani 
z příjmů ze závislé činnosti. V případech kdy zaměstnanec ukončí 
pracovní (služební) poměr a  nepožádá o  prominutí zůstatku 
nesplacené zápůjčky, bývá mnohdy obtížné nejen zjistit jeho 
adresu, natož aby došlo k  prominutí zbylé částky nebo aby 
sám podal daňové přiznání. V  takových případech pak zůstatek 
nesplacené zápůjčky po  bývalém zaměstnanci zůstává veden 
v účetnictví organizace i několik let bez možnosti jeho dořešení, 
protože se očekává, že se zaměstnanec ke svému dluhu sám při-
hlásí, což se ale ve většině případů nestává. 

• U  pozůstalých se  zůstatek neuhrazené zápůjčky stává součástí 
dědického vypořádání. 
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Náklady spojené s realizací zápůjčky nelze z FKSP hradit. Ty musí 
hradit zaměstnanec. Je nutné, aby byl v pravidlech pro čerpání fondu 
uveden způsob jejich úhrady. 
Protože poskytnutí zápůjčky není chápáno jako spotřeba fondu, 
nesnižuje hodnotu fondu. 

Z pohledu případného zdanění je rozhodující § 6 odst. 9 písm. v) 
ZDP, podle kterého je od  daně z  příjmů fyzických osob osvobozen 
příjem od  téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v  podobě 
majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše 
jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček. Vzhledem k nastaveným limitům 
výše poskytovaných zápůjček je tak možné konstatovat, že na straně 
zaměstnance se bude jednat o příjem osvobozený od daně. 

O poskytnuté zápůjčce účtují některé vybrané účetní jednotky podle 
bodu 5. Fond kulturních a sociálních potřeb ČÚS č. 704:

Č. ř. Text MD D
1. Poskytnutí zápůjčky zaměstnanci z FKSP 335 243
2. Splátka zápůjčky zaměstnancem 243

261
335
335

4.2.6 Příspěvky na stravování zaměstnanců 
V  praxi jednoznačně nejčastějším příspěvkem je příspěvek na  stra-
vování. V  souladu s  §  236 ZP je zaměstnavatel pouze povinen 
umožnit zaměstnancům ve  všech směnách stravování, tuto 
povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na  pracovní cestu. 
Poskytování stravování tedy není podle zákoníku práce povin-
ností zaměstnavatele. 
Bylo-li dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním 
předpise, může organizace zaměstnancům poskytnout příspěvek 
na stravování. Zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další 
podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního pří-
spěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, 
kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho 
provádění a financování zaměstnavatelem. 
Jak vyplývá z § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., z fondu lze přispívat za-
městnancům na  stravování podle souvisejících předpisů, kterými 
jsou zejména vyhláška č.  84/2005  Sb., o  nákladech na  stravování 
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a  jejich úhradě v  příspěvkových organizacích zřízených územními 
samosprávnými celky, ve  znění účinném k  21. 4. 2021, a  vyhláška 
č. 430/2001 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizač-
ních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění 
účinném k 1. 4. 2021. 
Ve státním podniku lze z  fondu přispívat na stravování podle práv-
ních předpisů (nebo vnitřních zásad) upravujících stravování. 

4.2.6.1 Stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních 
zařízení

Příspěvková organizace si ve  vlastním stravovacím zařízení sama 
připravuje a  vydává jídla nebo přípravu a  výdej jídel zajišťuje jiná 
organizace nebo právnická nebo fyzická osoba formou služby. 
V  obou případech jde o  stravování ve  vlastním zařízení, i  když 
ve druhém případě je stravování zajištěno formou služby. To zname-
ná, že náklady na provoz jsou v plné výši hrazeny z hlavní činnosti 
organizace. Jsou to náklady na energie, plyn, vodu, odpisy, majetek, 
na údržbu, platy apod. 
Ve  vlastním zařízení hradí organizace náklady na  suroviny spotře-
bované na  přípravu podávaných hlavních jídel, doplňkových jídel 
a  nápojů a  ostatní provozní náklady na  stravování, což jsou věcné, 
osobní a  další režijní náklady. A  to všechno včetně ztrát vzniklých 
přirozeným úbytkem surovin. 
Náklady spojené s nákupem surovin spotřebovaných na přípravu 
jídel hradí organizace výnosy ze  stravování (v  žádném případě je 
nelze hradit z provozních prostředků organizace), které jsou tvořeny 
úhradami od  strávníků případně také příspěvkem z  FKSP. Náklady 
na  spotřebu potravin, které hradí strávníci, mohou být tedy 
sníženy o  příspěvek z  FKSP. Výše příspěvku není limitována 
a organizace si jeho výši stanoví ve svých zásadách, buď v kolektivní 
smlouvě, nebo ve vnitřní směrnici organizace. Jsou-li jídla do vlastní 
výdejny dovážena, pak náklady spojené s  dovozem a  výdejem 
jídel hradí organizace z nákladů na hlavní činnost.
Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na stravování 
a  jejich úhradě v  organizačních složkách státu a  státních příspěv-
kových organizacích, ve  znění účinném k  1. 4. 2021, zřizuje pro 
zabezpečení peněžních operací organizační složka státu samostatný 
běžný účet závodního stravování. Jeho zavedení lze doporučit také 
příspěvkovým organizacím. 
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Organizace může zajišťovat stravování ve vlastním zařízení s příspěv-
kem fondu:
• zaměstnancům v pracovním poměru, 
 (státní příspěvkové organizace a organizační složky státu mohou 

zajišťovat stravování také státním zaměstnancům podle zákona 
o státní službě, příslušníkům bezpečnostních sborů ve služebním 
poměru, vojákům z povolání a soudcům),

• žákům a  studentům po  dobu jejich činnosti v  organizaci, 
pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštního právního 
předpisu,

 kteří hradí, není-li stanoveno jinak: u  hlavního jídla pořizovací 
cenu surovin, která může být snížena o  poskytnutý příspěvek 
z fondu (dále jen snížená úhrada) a u doplňkového jídla náklady 
na spotřebované suroviny. 

Poskytuje-li organizace ve vlastním zařízení stravování těmto stráv-
níkům, pak jim v  případě, že  vykonali práci pro organizaci v  místě 
výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě, v místě služebního pů-
sobiště nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech 
a soudcích:
• alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni, může organizace 

poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním 
dni,

• déle než 11 hodin v  úhrnu s  povinnou přestávkou v  daném 
kalendářním dni, může organizace poskytnout za  sníženou 
úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni.

V  souladu s  kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem může 
organizace zabezpečovat stravování ve vlastním stravovacím zařízení 
též:
• bývalým zaměstnancům (důchodcům), kteří u  ní pracovali 

do odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu 
pro invaliditu třetího stupně – organizace jim může poskytnout 
jedno hlavní jídlo za  sníženou cenu v  průběhu jednoho dne 
(tj.  s  příspěvkem z  fondu). Protože organizace hradí veškeré 
náklady na zabezpečení stravování ve vlastním zařízení ze svých 
rozpočtových nákladů, nemůže po důchodcích požadovat úhra-
du režijních nákladů na provoz,

• žákům středních škol a  studentům, kteří u  organizace vyko-
návají činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou 
přípravou, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních 
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právních předpisů, může jim být poskytnuto hlavní jídlo ve výši 
pořizovací ceny surovin (bez příspěvku z fondu),

• zaměstnancům činným u  příspěvkové organizace na  zákla-
dě dohod o  pracích konaných mimo pracovní poměr – lze 
jim poskytnout hlavní jídlo ve výši pořizovací ceny surovin (bez 
příspěvku z fondu), pokud mají ve smlouvě stanovenou pracovní 
dobu a  jejich přítomnost v práci trvá v daném kalendářním dni 
alespoň 3 hodiny. 

Organizace může poskytnout stravování ve  vlastním stravovacím 
zařízení na základě smlouvy též jiné organizaci nebo jiné právnické 
nebo fyzické osobě. Cena hlavního jídla dohodou sjednaná s cizími 
strávníky musí krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením, tj. ná-
klady na spotřebované suroviny a veškeré provozní náklady. 

4.2.6.2 Stravování zabezpečované prostřednictvím jiné 
organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby

Při zajištění stravování prostřednictvím jiného subjektu může 
organizace za  sníženou cenu zabezpečovat stravování pouze 
zaměstnancům v  pracovním poměru (státním zaměstnancům 
podle zákona o státní službě, příslušníkům bezpečnostních sbo-
rů ve  služebním poměru, vojákům z  povolání a  soudcům), a  to 
pouze jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud vykonávají práci 
pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě 
výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě (v místě služebního pů-
sobiště nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech 
a soudcích). 
Další hlavní jídlo v kalendářním dni lze těmto strávníkům poskytnout 
v  případě, že  vykonávají práci pro organizaci déle než 11  hodin 
v úhrnu s přestávkou v práci v daném kalendářním dni za stejných 
podmínek. 

Upozornění:
U  tohoto typu stravování nelze za  sníženou cenu poskytovat žádné 
jídlo důchodcům, žákům středních škol a  studentům, kteří u  orga-
nizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo 
praktickou přípravou, ani pracovníkům činným v  organizaci na  zá-
kladě dohod mimo pracovní poměr a nelze jim poskytovat příspěvek 
na stravování nejen z rozpočtu organizace, ale ani z FKSP. 
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Náklady na  stravování tvoří cena za  poskytnutou službu sjed-
naná ve  smlouvě. Organizace hradí ze  svých nákladů na  hlavní 
činnost až  55  % z  dohodnuté ceny hlavního jídla, maximálně 
však do  70  % výše horní hranice stravného při služební cestě 
trvající 5–12 hodin. Limit 70 % stravného se použije jedině v přípa-
dě, že  55  % dohodnuté ceny je vyšší než 70  % cestovních náhrad. 
Zbývající částku z dohodnuté ceny jídla hradí po odpočtu příspěvku 
z fondu strávník. Výše příspěvku z fondu není omezena a organizace 
si ji stanoví ve svých zásadách pro čerpání fondu (v kolektivní smlou-
vě nebo ve vnitřní směrnici).
Organizace zajišťuje stravování pouze svým zaměstnancům v  pra-
covním poměru k organizaci, státním zaměstnancům podle zákona 
o  státní službě, příslušníkům bezpečnostního sboru ve  služebním 
poměru, vojákům z povolání a soudcům na základě stravenek. Stra-
venky nelze poskytnout na směnu, která není předem stanovena.

4.2.6.3 Stravování zabezpečované ve vlastním zařízení jinou 
organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou

Je-li příprava a výdej jídel zajišťována ve vlastním stravovacím 
zařízení jiným subjektem formou služby (za podmínky, že náklady 
na provoz jsou hrazeny z nákladů na hlavní činnost organizace), pak 
je zajištění stravování stejné jako  v případě, kdy si organizace sama 
zajišťuje stravování ve svém vlastním zařízení.   
Při smluvním zajištění stravování formou pronájmu vlastního 
stravovacího zařízení jinému subjektu se za náklady na stravování 
považuje až 55 % smluvní ceny hlavních jídel. Podle zvláštního před-
pisu však náklady na  stravování u  organizace nesmějí přesáhnout 
70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5–12 hodin. 
Organizace je hradí z nákladů na hlavní činnost. 

4.2.6.4 Peněžitý příspěvek na stravování 

Zaměstnancům lze z  fondu přispívat na  peněžitý příspěvek 
na stravování, nejvýše však 45 % tohoto příspěvku. 
Organizace může poskytnout ze  svého rozpočtu zaměstnancům 
v pracovním poměru (státním zaměstnancům podle zákona o státní 
službě, příslušníkům bezpečnostního sboru ve  služebním poměru, 
vojákům z  povolání a  soudcům) peněžitý příspěvek na  stravování. 
Peněžitý příspěvek na  stravování za  den náleží strávníkům, pokud 
odpracovali alespoň 3 hodiny v  tomto dni v  místě výkonu práce 
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sjednaném v pracovní smlouvě (v místě služebního působiště nebo 
v  místě výkonu funkce soudce). Peněžitý příspěvek na  stravování 
za den se poskytuje až do výše 70 % horní hranice stravného, které 
lze poskytnout zaměstnancům odměňovaných platem při pracovní 
cestě trvající 5–12 hodin. Peněžitý příspěvek na stravování může být 
částečně hrazen příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb, 
nejvýše však 45 % tohoto příspěvku. 
V roce 2021 je toto stravné ve výši 108 Kč a z toho lze poskytnout jako 
peněžitý příspěvek na stravování 70 %, což je 75,60 Kč. Z fondu pak 
může být poskytnuto nejvýše 45 % tohoto příspěvku, což je 33 Kč. 

Příklad
Organizace poskytne zaměstnanci peněžní příspěvek ve výši  
……………………… 42 Kč
Příspěvek z FKSP bude (45 % ze 75Kč) ………… 33 Kč
Peněžitý příspěvek bude celkem (zaokrouhleno) 75 Kč.
Peněžitý příspěvek není vázán na  žádnou konkrétní cenu hlavního 
jídla, takže si zaměstnanec může hlavní jídlo pořídit kdekoliv, třeba 
i v supermarketu, s tím, že rozdíl do ceny tohoto jídla si sám doplatí.

Upozornění:
Je-li stravování zajištěno ve  vlastním stravovacím zařízení, může 
organizace ve  výjimečných případech zajistit zaměstnancům jiný 
způsob stravování (nikoliv důchodcům nebo zaměstnancům činným 
u organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr), například prostřednictvím jiné organizace nebo jiné práv-
nické nebo fyzické osoby, a  to na  základě stravenek, nebo může 
strávníkům poskytnout peněžitý příspěvek. Jedná se o tyto případy:

 – strávníkovi, kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho 
zdravotnímu stavu (musí být doloženo písemným lékařským 
potvrzením s doporučeným typem stravování),

 – strávník na základě rozhodnutí organizace vykonává v pracovní 
době práci pro organizaci mimo pracoviště organizace na jiném 
dohodnutém místě,

 – odběr hlavního nebo dalšího hlavního jídla spadá do doby, kdy 
vlastní stravovací zařízení nepracuje nebo je mimo provoz. 

Každé odloučené pracoviště organizace si může zvolit, který z těchto 
uvedených způsobů stravování bude zaměstnancům zajišťovat.
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Příspěvek z FKSP na stravování nelze poskytnout v těchto případech:
• v  době pracovní neschopnosti, i  když se  třeba jedná o  první 

den nemoci, kdy měl pracovník přihlášený oběd, ale nestačil ho 
odhlásit,

• v době mateřské (rodičovské) dovolené,
• v době ošetřování dítěte nebo osoby blízké,
• v době čerpání dovolené nebo studijního volna,
• v době čerpání náhradního volna,
• v době, kdy je zaměstnanec na služební cestě,
• zaměstnanec neodpracoval práci pro organizaci alespoň 3 hodiny 

v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pra-
covní smlouvě nebo v místě služebního působiště.

Jestliže bylo vydáno jídlo za  zvýhodněnou cenu strávníkovi, který 
nemá na  zvýhodnění nárok, musí strávník doplatit rozdíl včetně 
částky poskytnuté z FKSP. Přijetí této částky se zaúčtuje do doplňkové 
činnosti, pokud organizace nemá ve zřizovací listině uvedenou do-
plňkovou činnost, zaúčtuje se do výnosů v hlavní činnosti. V opačném 
případě se  jedná o  neoprávněné použití rozpočtových prostředků 
a porušení rozpočtové kázně.
Při poskytnutí stravování podle §  7 vyhlášky č.  114/2002  Sb. jako 
nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke  spotřebě 
na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím 
jiných subjektů nebo peněžní příspěvek poskytovaný zaměstnava-
telem zaměstnanci na  stravování za  jednu směnu podle zákoníku 
práce do  výše 70  % horní hranice stravného, které lze poskytnout 
zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 
5–12 hodin, je podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP hodnota tohoto pří-
spěvku od daně z příjmů osvobozena.

4.2.7 Příspěvek na rekreaci
Podle § 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze z  FKSP přispívat zaměstnan-
cům a jejich rodinným příslušníkům na rekreaci včetně rehabilitace 
a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo po-
řízené od jiných organizačních složek státu nebo právnických nebo 
fyzických osob a na zájezdy, a  to v  tuzemsku i v zahraničí. Musí jít 
o pobyt bez příspěvku zdravotní pojišťovny. 
Přispívat lze také důchodcům (bývalým zaměstnancům), pokud je to 
uvedeno v zásadách pro čerpání fondu dané organizace.
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Poznámka:
Novelou vyhlášky bylo z  uvedeného ustanovení odstraněno slovo 
„dovolená“ a nahrazeno slovem „rekreace“. Domníváme se, že se jed-
ná pouze o legislativně technickou změnu a formální zpřesnění bez 
věcného dopadu, nicméně ani důvodová zpráva k  této změně nic 
bližšího neuvádí. 

Možnost poskytovat příspěvky rovněž rodinným příslušníkům vyplý-
vá z § 3 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., kde pod legislativní zkratkou 
„rodinný příslušník“ jsou zahrnuti manželé, druhové, partneři a neza-
opatřené děti, jak je uvedeno výše. 
Příspěvek lze poskytnout pouze v  nepeněžní formě a  pouze 
z  toho fondu, ze  kterého byla celá hodnota rekreačního poby-
tu uhrazena. To znamená, že  celkové náklady za  rekreační pobyt 
zaměstnance uhradí organizace z fondu a zaměstnanci je poskytne 
za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Faktura na zaplacení nákladů 
za rekreační pobyt musí být na jméno organizace. Z fondu nelze 
přispívat na rekreace, které si zaměstnanec uhradí sám ze svého a do-
datečně požádá o příspěvek z  fondu. Jednotlivé služby mohou být 
uhrazeny také samostatně, například zvlášť se zajistí ubytování, zvlášť 
doprava a zvlášť rehabilitace nebo stravování. Musí však jít o služby 
spojené s rekreačním pobytem a celkové náklady za každou službu 
jsou zaplaceny z fondu. Jestliže by se jednalo pouze o úhradu cesty 
tam a zpět, nejde o rekreační pobyt. Stejně tak nelze z fondu hradit 
náklady na  dopravu na  rekreaci soukromým autem zaměstnance 
nebo veřejnou dopravou. Za čerpání příspěvku z fondu se považuje 
den, kdy byl rekreační pobyt z fondu zaplacen. Není rozhodující, kdy 
se rekreační pobyt uskutečnil. 

Upozornění:
Protože ze zálohových faktur nemusí být zřejmé, zda se jedná o koneč-
nou částku, nedoporučuje se hradit zálohami. Ve sporných případech 
by si měla organizace vyžádat písemné stanovisko zaměstnance, 
že se jedná o celkové náklady na rekreační pobyt. V případě uložení 
sankcí za  porušení rozpočtové kázně by se  pak tyto sankce uplat-
ňovaly vůči zaměstnanci. Proto musí být doložena vždy konečná 
faktura, nikoliv zálohová, aby bylo zřejmé, že rekreace nebude 
stát více. 
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Z daňového hlediska se bude jednat o příjem zaměstnance osvo-
bozený od daně, pokud budou splněny podmínky § 6 odst. 9 písm. d) 
ZDP. Z této úpravy, mimo jiné, vyplývá, že od daně jsou osvobozena 
nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům 
z  fondu kulturních a sociálních potřeb ve formě možnosti používat 
vzdělávací a rekreační zařízení. 
Jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance 
z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše 
částka 20 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele za-
městnanci se  posuzuje i  plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky 
zaměstnance. 

Příklad
Příspěvková organizace poskytne v  souladu s  pravidly hospodaření 
s FKSP nepeněžní příspěvek na rekreaci zaměstnanci, jeho manželce 
i  jeho dvěma nezaopatřeným dětem v celkové výši 10 000 Kč. Tento 
příspěvek ve formě nepeněžního plnění je u zaměstnance osvobozen 
od daně podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. 

4.2.8 Výměnné akce
Při vzájemných výměnných rekreacích, zájezdech, kulturních akcích 
a sportovních soutěžích lze při zajištění vzájemnosti z fondu hradit 
pobytové náklady zaměstnanců a rodinných příslušníků jiných tu-
zemských i zahraničních právnických a fyzických osob (§ 10 vyhlášky 
č. 114/2002 Sb.). Mohlo by se jednat například o zajištění ubytování 
v rekreačním zařízení organizace včetně stravy a případně i pořízení 
cen pro vítěze sportovní soutěže. 
Nejedná-li se o vzájemnou výměnnou aktivitu, ale pouze o jednorá-
zovou návštěvu, pak nelze příspěvek z fondu poskytnout. Stejně tak, 
jde-li o vzájemné sportovní turnaje žáků v rámci školní výuky, nelze 
pedagogickým pracovníkům přispívat na ubytování ani na stravu.

4.2.9 Příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu 
a sport 
Podle § 9 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze z fondu přispívat zaměstnan-
cům a jejich rodinným příslušníkům na: 
a) vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopra-

vu na tyto akce,
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b) náklady na  kulturní, tělovýchovné a  sportovní akce pořádané 
organizační složkou státu, státním podnikem nebo příspěvkovou 
organizací,

c) náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není 
odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, 
soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způso-
bilosti zaměstnance. 

Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům lze z fondu přispívat 
na všechny druhy vstupenek na kulturní, tělovýchovné nebo sportov-
ní akce včetně dopravy na tyto akce za předpokladu, že je organizace 
sama pořídí. 

Upozornění:
Samotné vstupenky nejsou účetním dokladem!

Nepeněžní příspěvek může být poskytnut jen z  toho fondu, 
ze kterého byla celá akce uhrazena. Faktura na zaplacení vstupe-
nek zní na jméno organizace a zaměstnancům jsou pak vstupenky 
poskytnuty za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Součástí mohou 
být přiměřené náklady na občerstvení, a to ve výši, která odpovídá 
charakteru a době trvání akce. 
Nejčastěji organizace přispívají na vánoční besídky, kde je poskytnuto 
občerstvení s kulturním programem, nebo na setkání s důchodci, kteří 
jsou bývalými zaměstnanci. Součástí nákladů na tyto akce jsou napří-
klad organizované dopravy na akci, pronájem místnosti (tělocvičny), 
ceny vítězům soutěží a  pohoštění. Kulturní akci nelze zaměňovat 
za pracovní porady, členské schůze apod. 
Zaměstnavatel může z  fondu přispívat zaměstnancům a  jejich ro-
dinným příslušníkům na  náklady na  umělecké, jazykové a  zájmové 
vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání 
nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním 
odborné způsobilosti zaměstnance. Protože náklady na  prohlubo-
vání vzdělávání hradí zaměstnavatel a  zvyšování vzdělávání není 
součástí vzdělávacích kurzů, lze z fondu přispívat pouze na vzdělá-
vání nad tento rámec. Příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a jejich 
rodinných příslušníků lze poskytnout za podmínek uvedených v pra-
vidlech pro čerpání fondu s ohledem na schválený rozpočet pro daný 
rok. Celý kurz vzdělávání však musí být hrazen z fondu. Může to být 
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například příspěvek na jazykový kurz, kurz autoškoly nebo na cvičení 
jógy apod. Vymezení vzdělávání, na  které lze z  fondu přispívat, ak-
ceptuje jeho zájmový charakter v souladu s účelem a smyslem fondu. 

Podle zmiňovaného § 6 odst. 9 písm. d) ZDP lze osvobodit i příspěv-
ky na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport poskytované podle 
§ 9 vyhlášky č. 114/2002 Sb. 
V souladu s § 6 odst. 9 písm. d) ZDP jsou od daně z příjmů osvoboze-
na nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům 
z FKSP ve formě použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně 
mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, 
tělovýchovných a  sportovních zařízení, nebo ve  formě příspěvku 
na kulturní pořady a sportovní akce. Podmínkou je opět nepeněžní 
forma plnění. 

Příklad
Zaměstnanec navštívil kulturní představení a následně předložil or-
ganizaci vstupenku, která mu byla proplacena. V souladu s pravidly 
hospodaření s prostředky fondu organizace přispívá na kulturní akce.
V tomto případě se ale nejedná o nepeněžní plnění, proto není mož-
né tento příjem považovat za  příjem osvobozený od  daně. Jedná 
se o zdanitelný příjem, ze kterého bude současně odvedeno sociální 
a  zdravotní pojištění. V  neposlední řadě se  jedná rovněž o  porušení 
vyhlášky  o FKSP. 

Příklad
Někteří zaměstnanci příspěvkové organizace se  zúčastní sportovní 
akce, z  FKSP jim bude poskytnut příspěvek na  vstupenky. Pořadatel 
akce vystaví příspěvkové organizaci fakturu na  příslušný počet 
vstupenek, příspěvková organizace celou fakturu uhradí a  zaměst-
nancům předá vstupenky za  cenu sníženou o  příspěvek z  fondu 
(případně i  bezplatně, protože příspěvkem může být i  celá úhrada 
nákladů). 
V  tomto případě jsou splněny všechny podmínky pro poskytnutí 
příspěvku a  z  pohledu daně z  příjmů se  jedná o  příjem osvobozený 
od daně. 
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Co se týká příspěvků na vzdělávání, od daně jsou osvobozena také 
nepeněžní plnění ve  formě použití vzdělávacích zařízení, takže při 
splnění dalších obecných podmínek pro osvobození příjmů (zejména 
nepeněžní charakter příspěvku) by s aplikací osvobození neměl být 
problém. 

Příklad 
Zaměstnanec požádal o příspěvek z fondu na jazykový kurz anglic-
kého jazyka pořádaný vzdělávací agenturou. Zaměstnanec k výkonu 
své práce nepotřebuje znalost cizího jazyka, ale rád cestuje, přičemž 
tuto znalost využije. 
Vzdělávací agentura zaslala fakturu za jazykový kurz na organizaci, 
která ji uhradila. V tomto případě jsou všechny podmínky pro čerpání 
příspěvku splněny. Na straně zaměstnance se jedná o příjem osvobo-
zený od daně podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. 

4.2.10 Sociální výpomoci a zápůjčky 
Sociální zápůjčky
Z  FKSP lze též poskytovat sociální zápůjčky k  překlenutí tíživé 
finanční situace, podmínkou je i v tomto případě uzavření písem-
né smlouvy. Zápůjčky se poskytují jako bezúročné, a to do výše 
50 000 Kč, v případě postižení živelní pohromou, ekologickou nebo 
průmyslovou havárií na územích, na nichž byl vyhlášen nouzový stav, 
je to maximálně do výše 100 000 Kč. 
Splatnost je u těchto zápůjček maximálně 5 let od uzavření smlouvy 
o  zápůjčce, tato lhůta je tedy poloviční v  porovnání se  zápůjčkami 
na bytové účely. 
Naopak stejná je lhůta pro doplacení zápůjčky v  případě skončení 
pracovního nebo služebního poměru, a  to 6 měsíců ode dne jeho 
skončení, pokud není ve smlouvě o zápůjčce stanoveno jinak.
Pokud si v případě skončení pracovního nebo služebního poměru 
podá zaměstnanec písemnou žádost na organizaci (ve které uvede 
závažné, např. sociální důvody), aby mu prominula nesplacený zůsta-
tek zápůjčky v době, kdy je ještě v pracovním poměru k organizaci, 
pak mu na základě písemné dohody může organizace dluh promi-
nout. Prominutou částku mu přičte k platu a zdaní.  
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Požádá-li o prominutí zůstatku nesplacené zápůjčky bývalý zaměst-
nanec, pak při jeho prominutí si ho musí sám zdanit.  

Upozornění:
Sociální zápůjčka se  již nemusí poskytovat pouze v  hotovosti, 
od  1. 1. 2020 bylo doplněno, že  se  poskytuje peněžní formou, 
což znamená i např. formou bezhotovostního převodu. Příslušná 
úprava je obsažena v § 11 vyhlášky č. 114/2002 Sb. 

Z daňového hlediska potom platí, že při bezúročné zápůjčce vzni-
ká zaměstnanci majetkový prospěch a  jeho případné osvobození 
od daně z příjmů řeší § 6 odst. 9 písm. v) ZDP. Podle této úpravy je 
od  daně z  příjmů osvobozen příjem od  téhož zaměstnavatele ply-
noucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné 
zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček. 
Majetkový prospěch z  bezúročných zápůjček přesahujících výši 
jistiny 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce se oce-
ňuje podle §  6 odst.  3 ZDP a  zahrnuje do  základu daně alespoň 
jednou za  zdaňovací období, a  to nejpozději při zúčtování mzdy 
za  měsíc prosinec. Toto ustanovení bylo novelizováno zákonem 
č. 170/2017 Sb. a důvodová zpráva k tomu uvádí, že u zaměstnance 
se příjem v podobě majetkového prospěchu z bezúročných zápůjček 
zdaňuje až do okamžiku, kdy úhrnná výše jistiny, tj. zůstatek nespla-
cené zápůjčky, klesne pod stanovený limit, tj. 300 000 Kč. 
Z  důvodu snížení administrativy je upraveno oceňování a  zdanění 
tohoto majetkového prospěchu tak, aby bylo prováděno alespoň 
jednou ročně, nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec. Při 
výpočtu příjmu v  podobě majetkového prospěchu se  přihlédne 
ke  splátkám zaměstnance, o  které se  v  průběhu roku úhrnná výše 
nadlimitní jistiny postupně snižuje. Zjistí se, ve kterých kalendářních 
měsících byl stanovený limit překročen, a za tato období (příslušné 
kalendářní měsíce) se  spočítá úrokové peněžní zvýhodnění a  nej-
později při výpočtu mzdy za měsíc prosinec se tento příjem zahrne 
do úhrnu příjmů ze závislé činnosti zaměstnance. Uvedené ustano-
vení představuje lex specialis k § 3 odst. 3 písm. b) ZDP, podle kterého 
se příjem z majetkového prospěchu, jehož obsahem je trvající plnění 
po dobu neurčitou nebo po dobu delší než 5 let, oceňuje jednorázově 
při poskytnutí tohoto prospěchu. Příjem plynoucí zaměstnanci z bez-
úročné zápůjčky se určí jako výše obvyklého úroku, tedy úroku, který 
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je v dané době obvykle používán peněžními ústavy v daném místě 
při poskytování obdobných produktů veřejnosti. Průběžné oceňo-
vání příjmu, tedy určování obvyklého úroku, bylo přijato z  důvodu 
možných změn ve výši obvyklého úroku, které je třeba promítnout 
do oceňování majetkového prospěchu zaměstnance.
Pokyn GFŘ D-22 k tomu dále uvádí, že výše úroku obvyklého nemusí 
být ale stejná po celou dobu splácení a plátce daně z příjmů ze závis-
lé činnosti v tomto případě má povinnost přihlédnout k výši úroku 
obvykle používaného v příslušném čase (musí reagovat na změny). 
Při stanovení obvyklé výše úroku musí plátce daně z příjmů ze závislé 
činnosti vzít v úvahu všechny okolnosti, za nichž jsou peněžními ústa-
vy obdobné zápůjčky (úvěry) poskytovány, a vybrat takový produkt, 
který se bude nejvíce blížit podmínkám, za jakých zápůjčku on sám 
poplatníkovi s příjmy ze závislé činnosti poskytuje. Takto vypočtený 
úrok se použije na nesplacené zůstatky jistin. Tento výpočet se pro 
účely zdanění provádí nejméně jedenkrát za  zdaňovací období 
(nejpozději při zúčtování mzdy za prosinec příslušného roku). Takto 
vypočtený úrok je zdanitelným příjmem poplatníka podle § 6 odst. 1 
písm. d) ZDP.
Lze tak konstatovat, že  z  pohledu zdanění nastávají u  bezúročné 
zápůjčky poskytnuté zaměstnanci dva možné režimy: 
• majetkový prospěch z  bezúročné zápůjčky v  úhrnu 

do 300 000 Kč je osvobozen od daně a nezahrnuje se do vymě-
řovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění, 

• majetkový prospěch z  bezúročné zápůjčky v  úhrnu nad 
300 000 Kč je na straně zaměstnance zdanitelným příjmem, a to 
ve výši úroku obvyklého, který se zdaní jako příjem ze závislé čin-
nosti. Je ale nutné zdůraznit, že výše úroku se vypočte jen z částky 
přesahující stanovený limit. Zároveň se  takto zjištěná hodnota 
majetkového prospěchu zahrnuje do vyměřovacího základu pro 
odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 
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Příklad
Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci v  roce 2020 bezúročnou zá-
půjčku ve výši 350 000 Kč. Ve smlouvě budou dohodnuty pravidelné 
měsíční splátky ve  výši 5  000  Kč. Předpokládejme, že  obvyklá výše 
úroku činí v případě obdobných zápůjček 5 % p. a.
Nepeněžní příjem zaměstnance bude zjišťován z  částky jistiny nad 
300  000  Kč, tedy nejdříve z  částky 50  000  Kč, tato částka bude po-
stupně snižována podle toho, jak bude splácením snižována jistina. 
V prvním měsíci se tak bude jednat o částku úroku jako nepeněžního 
příjmu 208  Kč po  zaokrouhlení (50  000 × 0,05/12), v  dalším měsíci 
o částku 188 Kč (45 000 × 0,05/12) apod. Takto zjištěný majetkový pro-
spěch bude zahrnut do hrubé mzdy zaměstnance nejpozději ve mzdě 
za měsíc prosinec. Současně se bude jednat o součást vyměřovacího 
základu pro odvod pojistného. 
Jakmile částka jistiny během splácení dosáhne částky 300  000  Kč 
a nižší, výše uvedený postup již aplikován nebude, protože na straně 
zaměstnance se bude jednat o příjem osvobozený od daně. 

Lze tedy konstatovat, že pokud jsou zápůjčky poskytnuty v souladu 
s vyhláškou o FKSP, vzniklé peněžní zvýhodnění je současně příjmem 
osvobozeným od  daně, protože nastavený limit v  ZDP překračuje 
maximální výše zápůjček, které lze poskytnout. 

Příklad
Příspěvková organizace poskytne svému zaměstnanci bezúročnou 
zápůjčku v  částce 20  000  Kč k  překlenutí tíživé finanční situace. 
Zaměstnanci z titulu nezaplacených úroků nepochybně vzniká majet-
kový prospěch, ovšem v tomto případě se jedná o příjem osvobozený 
od daně, a to na základě § 6 odst. 9 písm. v) ZDP, výše jistiny nepřesa-
huje částku 300 000 Kč. 

Jen pro doplnění připomeňme, že  v  souladu s  §  3 odst.  4 písm.  b) 
ZDP nejsou předmětem daně úvěry a zápůjčky, tedy samotné přijetí 
zápůjčky; i  když představuje nepochybně příjem, není předmětem 
daně. 
V případě prominutí nesplaceného zůstatku zápůjčky, což vyhláška 
o  FKSP také umožňuje v  maximální částce 30  000  Kč (§  3 odst.  7 
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vyhlášky č. 114/2002 Sb.), se jedná o zdanitelný příjem zaměstnance, 
který není osvobozen od  daně. Současně se  jedná o  příjem, který 
podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. 

Sociální výpomoc
Sociální výpomoc je, stejně jako sociální zápůjčky, upravena v § 11 
vyhlášky č.  114/2002  Sb. Lze ji poskytnout zaměstnancům, ale 
také jejich nejbližším pozůstalým, a  to v  mimořádně závažných 
případech a  při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních 
situací. Sociální výpomoc může v jednotlivém případě činit nejvýše 
30 000 Kč, v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo 
průmyslovou havárií na územích, na kterých bylbyl vládou vyhlášený 
nouzový stav, nejvýše 50 000 Kč. 
V  jakých situacích se  sociální výpomoc poskytuje, resp. co lze 
považovat za mimořádné, tíživé a neočekávané sociální situace, vy-
hláška o FKSP výslovně nestanoví, ale z uvedeného znění lze usoudit, 
o  jaké situace by se  zejména mělo jednat. Kromě živelní pohromy, 
ekologické nebo průmyslové havárie se  také bude jednat o  úmrtí 
zaměstnance, což vyplývá z možnosti poskytnutí sociální výpomoci 
nejbližším pozůstalým zaměstnance. Blíže pak podmínky poskytnutí 
budou upravovat pravidla hospodaření s FKSP. 

Upozornění:
Sociální výpomoc je možné od roku 2020 poskytnout, stejně jako so-
ciální zápůjčky, peněžní formou, tedy kromě hotovosti také např. 
bankovním převodem. 

Co se týká daňového posouzení, z § 6 odst. 9 písm. o) ZDP vyplývá, 
že od daně jsou osvobozeny příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté za-
městnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti 
s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní 
pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých 
byl vyhlášen nouzový stav. V  jiných případech však ZDP poskytnutí 
sociální výpomoci neosvobozuje. Sociální výpomoci poskytované 
zaměstnavatelem z FKSP nejbližším pozůstalým jsou potom příjmem 
osvobozeným od daně v souladu s § 4 odst. 1 písm. k) ZDP. 
Poskytnutí sociální výpomoci v  jiných než uvedených případech 
potom bude představovat zdanitelný příjem zaměstnance. 
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4.2.11 Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření 
a účet dlouhodobých investic 
Poskytování příspěvku na  penzijní připojištění a  doplňkové 
penzijní spoření upravuje § 12 vyhlášky č. 114/2002 Sb. Z fondu lze 
přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění nebo doplňkové spo-
ření, nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit 
ze svých zdrojů. Vyhláška neumožňuje poskytování příspěvku na jiné 
pojištění než podle zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 427/2011 Sb.
Do  1. 1. 2020 mohly organizační složky státu a  státní příspěvkové 
organizace hradit za své zaměstnance nejvýše 90 % částky, kterou si 
hradil zaměstnanec.
Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky 
dosud žádné omezení neměly. Mohly hradit za  své zaměstnance 
příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, 
případně jeho část, v neomezené výši. A to i v případě, že si zaměst-
nanec na tento typ pojištění vůbec nepřispíval (za podmínky, že měl 
uzavřenou smlouvu s penzijní společností). K příspěvku zaměstnava-
tele se však neposkytuje státní příspěvek. 
S účinností od 1. 1. 2022 je v § 12 vyhlášky č. 114/2002 Sb. doplněna 
možnost přispívat zaměstnanci z  fondu na  účet dlouhodobých 
investic podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, 
nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit 
ze svých zdrojů.

Pro poskytnutí příspěvku je zpravidla uplatněn tento postup: 
• Na základě písemné žádosti zaměstnance může organizace (spolu 

s odbory) schválit, že příspěvek poskytne. Podmínkou je, že příspě-
vek z fondu na dané pojištění je schválen v rozpočtu a je uveden 
v  zásadách nebo ve  vnitřní směrnici organizace. Zaměstnanec 
musí mít uzavřenou platnou smlouvu s penzijní společností. 
Ve smlouvě musí být uvedeno, kolik se zaměstnanec zavázal hra-
dit a kolik bude hradit zaměstnavatel (tuto skutečnost je účastník 
povinen předem písemně oznámit penzijní společnosti). 

• Lze doporučit, aby na poskytnutí příspěvku uzavřela orga-
nizace se zaměstnancem smlouvu, ve které bude uvedeno, 
kolik bude zaměstnanec přispívat, jak dlouho a další podmínky, 
které musí zaměstnanec dodržet v případě, že dojde k ukončení 
pracovního poměru nebo vypoví-li zaměstnanec smlouvu s pojiš-
ťovnou apod. Není to ale povinnost, organizace si sama  nastaví 
pravidla ve svých zásadách pro čerpání fondu.
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Penzijní reforma přinesla kromě důchodového spoření ve  druhém 
pilíři také další finanční produkt pilíře třetího – doplňkové penzijní 
spoření. Jde o  nástupce penzijního připojištění, které se  pro nové 
klienty uzavřelo v roce 2012. Jako penzijní připojištění je i doplňkové 
penzijní spoření podporováno státem, ke  svým úložkám dostávají 
jeho účastníci státní příspěvek. 
Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém 
penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se  penzijní společnost 
zavazuje shromažďovat a  obhospodařovat prostředky účastníka 
v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona 
č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozděj-
ších předpisů. Účastnické fondy doplňkového penzijního spoření 
negarantují nezáporné zhodnocení, zato nabízejí různé investiční 
strategie s různou mírou investičního rizika. Rentu je možné vyplácet 
několika způsoby, zvláštním případem je takzvaný předdůchod, kte-
rý přece jenom umožňuje na část prostředků za zvláštních podmínek 
„sáhnout“ několik let před důchodem.

4.2.12 Pojistné na soukromé životní pojištění
Méně časté jsou potom příspěvky poskytované na soukromé životní 
pojištění, a to v souladu s § 12a vyhlášky č. 114/2002 Sb. Z fondu lze 
hradit pojišťovně za zaměstnance část pojistného na soukromé životní 
pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem 
jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněná k provozování po-
jišťovací činnosti na území České republiky, nejvýše však 50 % částky 
pojistného, kterou se  zaměstnanec zavázal hradit, za  podmínky, 
že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 ka-
lendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.
Pojistná smlouva na soukromé životní pojištění nesmí zaměstnanci 
umožňovat za  trvání smlouvy žádné výběry. Změní-li se  podmínky 
smlouvy, musí to zaměstnanec zaměstnavateli oznámit nejpozději 
poslední den kalendářního měsíce, ve kterém změna nastala.
Co se  týká úpravy těchto příspěvků z  pohledu daně z  příjmů u  za-
městnance, je příslušná úprava obsažena v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP 
a  jedná se  o  poměrně složitou úpravu. Od  daně je osvobozena 
platba na  jednoho zaměstnavatele v  celkovém úhrnu nejvýše 
50 000 Kč ročně jako: 
• příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem pouká-

zaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek 
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zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet 
jeho zaměstnance u penzijní společnosti,

• příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho za-
městnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, 
na  základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a  institucí 
penzijního pojištění, nebo na  základě jinak sjednané účasti za-
městnance na penzijním pojištění, za stanovených podmínek, 

• příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za za-
městnance na  jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ 
smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání 
dřívějšího plnění v  případě vzniku nároku na  starobní důchod, 
nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v přípa-
dě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona 
o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti, tedy na soukromé 
životní pojištění, za stanovených podmínek. 

Znamená to, že  pro účely osvobození se tyto pojistné produkty 
(penzijní připojištění se  státním příspěvkem, doplňkové penzijní 
spoření, penzijní pojištění, soukromé životní pojištění) posuzují spo-
lečně a  rozhodující je dosažení limitní částky 50  000  Kč ročně. 
Nelze předpokládat, že  v  podmínkách příspěvků z  FKSP by tohoto 
limitu bylo dosaženo. Současně je ale nutné sledovat, zda uzavřené 
smlouvy splňují poměrně striktní podmínky, které jsou vymezeny jak 
vyhláškou o  FKSP, tak ZDP, protože i  dodržení těchto podmínek je 
nutností pro aplikaci osvobození od daně. 
Lze tak konstatovat, že  pokud případné příspěvky na  penzijní při-
pojištění, doplňkové penzijní spoření a  soukromé životní pojištění 
v  součtu nepřesáhnou částku 50  000  Kč ročně, jedná se  o  příjem 
osvobozený od daně. 

Příklad
Příspěvková organizace přispívá zaměstnanci na  jeho penzijní při-
pojištění se  státním příspěvkem částkou 300  Kč měsíčně a  na  jeho 
soukromé životní pojištění částkou 700  Kč měsíčně. Znamená to, 
že na penzijní připojištění zaměstnavatel přispěje zaměstnanci část-
kou 3 600 Kč ročně a na soukromé životní pojištění částkou 8 400 Kč 
ročně, celkem tedy 12 000 Kč ročně. Vzhledem k tomu, že není překro-
čen limit 50 000 Kč v součtu za oba příspěvky, jedná se u zaměstnance 
o příjem osvobozený od daně z příjmů. 
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Jako takový ani nevstupuje do  vyměřovacího základu pro odvod 
sociálního a zdravotního pojištění. Kromě toho je samozřejmě nutné 
sledovat i splnění podmínek § 12 a § 12a vyhlášky č. 114/2002 Sb., zda 
je možné příspěvek z FKSP poskytnout. 

4.2.13 Příspěvek odborové organizaci
V  souladu s  §  13 vyhlášky č.  114/2002  Sb. lze z  fondu poskytovat 
příspěvek odborové organizaci, která působí u  organizační složky 
státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace, a to na úhra-
du prokazatelných nákladů, které jí vznikají v  souvislosti s plněním 
oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 
K úhradě nákladů lze přistoupit pouze v případě, že se na tom odbo-
rová organizace a  zaměstnavatel dohodli. Prokazatelnými náklady 
na základě doložených účetních dokladů mohou být například náklady 
na školení, na odborné posudky a expertizy, pronájem místností k jed-
nání v souvislosti s kolektivním vyjednáváním, náklady na řešení sporů 
spojených s uzavíráním kolektivních smluv, náklady spojené s ukonče-
ním a změnou pracovního poměru zaměstnanců apod. Dále to mohou 
být náklady na poštovné, telefon, nákup kancelářských potřeb a pro-
voz výpočetní techniky, náklady externím odborníkům za vypracování 
stanovisek a  analýz, fyzickým osobám za  zastupování zaměstnanců 
nebo odměny lektorům apod. Zda bude příspěvek z fondu na tyto 
náklady poskytnut, musí být dojednáno v  kolektivní smlouvě 
(zásadách nebo ve vnitřní směrnici k FKSP) a rozpočtováno. 

Z daňového hlediska nemá tento příspěvek u zaměstnance žád-
ný dopad. 

4.2.14 Poskytnutí darů 
Z fondu může organizace poskytnout věcné nebo finanční dary svým 
zaměstnancům nebo jiným fyzickým osobám, případně jiným  pří-
spěvkovým organizacím. Celková výše  darů zaměstnancům 
organizace je limitována 15 % ze základního přídělu do fondu,   
zatímco na  dary jiným osobám a  jiným příspěvkovým organizacím 
se toto omezení nevztahuje. Výše věcného nebo finančního daru jed-
notlivci není ve vyhlášce uvedena. Rozsah darů, okruh osob, kterým 
se  dary poskytují, jejich výši a  formu si organizace upraví ve  svých 
pravidlech pro čerpání fondu v souladu se zněním vyhlášky o FKSP.  
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Celková částka, která bude použita na  tyto dary, musí být    kryta 
finančními prostředky fondu a  musí být v  souladu se  schváleným 
rozpočtem fondu pro příslušný rok.

Svým zaměstnancům tak může příspěvková organizace poskytovat 
věcné a finanční dary podle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb.:
• Za  mimořádnou aktivitu ve  prospěch zaměstnavatele při 

poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a  při 
jiných mimořádných případech a  za  aktivitu humanitárního 
a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodin-
né příslušníky. Musí jít o  aktivity, které nesouvisejí s  plněním 
úkolů vyplývajících z  pracovní smlouvy zaměstnance, například 
to může být dobrovolná celoroční aktivita ve prospěch bývalých 
zaměstnanců, důchodců, ve  prospěch dětí a  mládeže nad rá-
mec vyučovacích povinností učitelů apod. Dar lze poskytnout 
i jiným fyzickým osobám než zaměstnancům. Může se jednat 
například o dar osobě, která: 
– pomáhala v organizaci likvidovat škody po povodních, 
– zajišťovala pro příspěvkovou organizaci výstavy výrobků, 

které byly vyrobeny zdravotně postiženými dětmi, bez nároku 
na finanční odměnu,

– věnovala se celoročně dětem zaměstnanců a pořádala pro ně 
různá sportovní utkání apod. 

• Při pracovních výročích 20 a  každých dalších 5 let trvání 
pracovního nebo služebního poměru u  zaměstnavatele, 
do  pracovního výročí lze započítat i  dobu trvání pracovního 
poměru u  jiných zaměstnavatelů. Nelze zahrnout dobu výkonu 
práce konané na základě dohody o práci mimo pracovní poměr, 
ale lze zahrnout dobu strávenou na  mateřské dovolené, pokud 
pracovní nebo služební poměr trval.

• Při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku. Lze 
poskytovat i bývalým zaměstnancům – důchodcům.

• Při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu 
pro invaliditu třetího stupně. 

 Nárok se  dokládá rozhodnutím o  přiznání důchodu bez ohledu 
na to, zda pracovní poměr zaměstnance končí nebo ne. Musí být 
splněna podmínka, že zaměstnanec v okamžiku prvního přiznání 
důchodu je zaměstnancem organizace. Pokud zaměstnanec o dů-
chod nepožádal a dále pracuje, nesplňuje podmínky ustanovení 
vyhlášky a dar mu nemůže být vyplacen. 
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 K tomu je nutné doplnit, že v praxi nastává určitá časová prodleva 
mezi datem přiznání důchodu a  obdržením rozhodnutí o  při-
znání důchodu. Proto se často liší měsíc, kdy je důchod přiznán, 
a kdy je vyplacen dar z FKSP. Pokud je ale tato časová prodleva 
odpovídající tomu, kdy zaměstnanec měl k dispozici rozhodnutí, 
je splněno, že dar je poskytnut při přiznání důchodu. V případě 
neodůvodněné prodlevy, např. z důvodu, že zaměstnanec zapo-
mněl oznámit přiznání důchodu, může být nárok na přiznání daru 
zpochybněn. 

Dar nelze poskytnout dopředu ani pozadu (například v  násle-
dujícím roce). V  případě, že  zaměstnanec odchází do  předčasného 
důchodu, hodnotí se to jako první odchod do důchodu. 
Celková výše darů může být až 15 % ze základního přídělu. Ne-
vyčerpanou část limitu lze převádět do dalšího roku pro stejný účel 
nad stanovený limit. 
Dary lze poskytovat též jiným fyzickým osobám nebo příspěvko-
vým organizacím postiženým živelní pohromou, ekologickou nebo 
průmyslovou havárií na  územích, na  kterých byl vládou vyhlášený 
nouzový stav. Výše těchto darů není limitována 15 % ze základního 
přídělu. 

Od  daně z  příjmů je osvobozena hodnota nepeněžního bez-
úplatného plnění z fondu, a to až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně 
u každého zaměstnance. Příslušná úprava je obsažena v § 6 odst. 9 
písm. g) ZDP, podmínkou je tedy nepeněžní forma daru. Jakýkoliv 
peněžní dar bude představovat u  zaměstnance zdanitelný pří-
jem, a to i když nedosáhne limitu 2 000 Kč. 
Limit 2 000 Kč se vztahuje na úhrn darů, nikoliv na jednotlivé dary, 
v případě překročení se zdaňuje pouze částka nad tento limit, nikoliv 
celá hodnota darů. 

4.2.15 Jiné úhrady z fondu
Z  fondu lze hradit pořízení smuteční kytice nebo smutečního 
věnce v  případě úmrtí zaměstnance (nebo bývalého zaměstnan-
ce  – důchodce, pokud to má organizace uvedeno ve  své směrnici 
nebo v kolektivní smlouvě). 
Z daňového hlediska nemá tato úhrada žádný dopad.
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5 Základní účetní postupy

Z § 33 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č.  563/1991  Sb., o  účetnictví, ve  znění 
pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyplývá, 
že  příděl do  FKSP je součástí nákladové položky Zákonné sociální 
náklady, základní příděl tak bude zaúčtován na  účet 527. Samotný 
FKSP je potom účtován na účet 412. 
Jak bylo již uvedeno, FKSP je veden na  samostatném bankovním 
účtu, z § 25 odst. 2 písm. f ) vyhlášky č. 410/2009 Sb. vyplývá, že tento 
účet je účtován na účtu 243. 
Podrobně je potom účtování FKSP upraveno v bodě 5. ČÚS č. 704. 
Z uvedeného potom vyplývají následující účetní postupy: 
• základní příděl do fondu je účtován na straně MD 527 a na straně 

D účtu 412. Současně je proveden převod peněžních prostředků 
tohoto fondu, a to na stranu MD účtu 243 a na stranu D účtu 241, 

• o použití fondu z titulu závodního stravování zajišťovaného účet-
ní jednotkou prostřednictvím jiné osoby je účtováno na  stranu 
MD účtu 412, současně je účtována pohledávka vůči zaměstnan-
ci, pokud na stravování částečně doplácí, na stranu MD účtu 335 
a současně na stranu MD účtu 527, pokud se na stravování přispívá 
z provozních nákladů účetní jednotky, a to vše souvztažně se stra-
nou D na účtu 321. Současně je účtováno o převodu prostředků 
z FKSP na stranu MD účtu 241 a na stranu D účtu 243, 

• o  použití fondu z  titulu závodního stravování zajišťovaného 
účetní jednotkou prostřednictvím vlastních zařízení je účtováno 
na stranu MD účtu 412 a současně je účtována pohledávka vůči 
zaměstnanci, pokud na  stravování částečně doplácí, na  stranu 
MD  účtu 335, a  zároveň souvztažně bude účtováno na  stranu 
D účtu 602. Současně je účtováno o převodu prostředků z FKSP 
na stranu MD účtu 241 a na stranu D účtu 243, 

• o použití fondu z titulu rekreačního a jiného obdobného pobytu 
pořízeného od  jiné osoby je účtováno ve výši příspěvku z FKSP 
na stranu MD účtu 412 a o pohledávce vůči zaměstnanci na stra-
nu MD účtu 335 se souvztažným zápisem na stranu D účtu 321,

• o  použití fondu z  titulu daru, nenávratné sociální výpomoci 
a ostatních konečných výdajích poskytovaných z FKSP (penzijní 
připojištění, příspěvky odborové organizaci) je účtováno na stra-
nu MD účtu 412 se souvztažným zápisem na stranu D účtu 243, 
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• o  použití fondu z  titulu nákupu hmotného majetku je účtová-
no na  stranu MD účtu 412 se  souvztažným zápisem na  stranu 
D účtu 648,

• naopak na  účtu 412 se  nijak neprojeví poskytnutí zápůjčky 
z FKSP, protože tato zápůjčka je účtována jako pohledávka vůči 
zaměstnanci, nikoliv jako snížení fondu. Poskytnutí zápůjčky tak 
bude účtováno na stranu MD účtu 335, tedy jako pohledávka vůči 
zaměstnanci.

412 – Fond kulturních a sociálních potřeb

Č. ř.   Text  MD  D 
1.  Tvorba fondu kulturních a sociálních 

potřeb 
   

a)  příděl do fondu – provozní náklad 
organizace  

527  412 

b)  příjem peněžního daru   243  412 
c)  náhrady od pojišťovny – předpis   315  412 
d)  příjem půjčovného do pokladny fondu   261   412 

2.  Použití fondu kulturních a sociálních 
potřeb 

   

a)  příspěvek zaměstnancům na stravování   412  321 
b)  nákup rekreačních poukazů podle faktury 

od cestovní kanceláře 
412  321  

c)  úhrada poměrné části rekreačního pouka-
zu zaměstnancem na běžný účet FKSP  

243 
(261) 

335 

d)  faktura za sportovní vybavení – vybavení 
evidováno jako drobný hmotný majetek  

558
028
412 

321
088
648 

e)  pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku pro zlepšení pracovního prostředí 
z FKSP – přijatá faktura 
(neúčtujeme 416/401, protože majetek 
nebyl pořízen z fondu investic)

042
022
412 

321
042
648 

f )  úhrady přijatých faktur z BÚ FKSP   321  243 
g)  výběr hotovosti na nákup daru z FKSP 

– nákup daru (výdajový pokladní doklad) 
– příjem do pokladny FKSP  
– zakoupení daru za hotové  

262 
 

261 
412 

243 
 

262 
261 
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Č. ř.   Text  MD  D 
h)  výdej materiálu pořízeného z fondu 

do spotřeby  
412  112 

i)  zaúčtování pořízeného materiálu z fondu 
koncem roku (varianta B)  

412  501 

j)  příspěvek z FKSP podle § 4 odst. 4 vyhlášky 
č. 114/2002 Sb. 

412  648 

3.   Zápůjčky poskytnuté z prostředků FKSP 
a)  poskytnutá zápůjčka na bytové účely   335  243 
b)  splátka zápůjčky srážkou z platu   331  335 
c)  vrácení prostředků na BÚ FKSP – příjem 

na BÚ FKSP  
262 
243 

241 
262 

4.  Odvod za porušení rozpočtové kázně 
a penále 

 – státní PO
 – PO zřízené ÚSC

(podle § 61 zákona č. 218/2000 Sb.)

 

412
413 

(414)
542

  

347
648

349

Vlastní poznámky:
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6 Nejčastější chyby v praxi při čerpání FKSP

• Jednou z častých chyb je nerespektování podmínky, že se musí 
jednat o příspěvek v podobě nepeněžního plnění, tedy že faktura 
či jiný doklad musejí být vystaveny na příspěvkovou organizaci, ta 
je celé uhradí z fondu a plnění pak zaměstnanci poskytne za cenu 
sníženou o příspěvek.

• Další chybou je absence kontroly celkového ročního přídělu 
do  fondu, kdy je nutné k  datu účetní závěrky zkontrolovat 
a případně doplnit či opravit celkový roční základní příděl v návaz-
nosti na skutečnou výši objemu mzdových prostředků, ze kterého 
se základní příděl do fondu počítá. 

• V  praxi je nutné zajistit a  sledovat všechny převody finančních 
prostředků mezi běžným účtem příspěvkové organizace a účtem 
FKSP. Na tuto skutečnost se zapomíná zejména v situaci, kdy jsou 
některé platby z  FKSP hrazeny v  hotovosti z  provozní pokladny 
organizace. 

• Předpis na  čerpání fondu na  dary zaměstnancům je třeba vy-
staven, ale místo aby byly dary pořízeny z  fondu, jsou pořízeny 
z provozních prostředků organizace.

• Při inventarizaci fondu se  na  příklad zjistí, že  doplacené částky 
zaměstnanců za rekreace (uhrazeno bylo více, než na kolik měli 
zaměstnanci nárok) nebyly vráceny na běžný účet fondu.

• Zaměstnancům byl z fondu poskytnut příspěvek na zájezd, který 
se však uskutečnil v jejich pracovní době.

• Čisticí vysavač pořízený z  fondu byl zapůjčován zaměstnancům 
za poplatek, úhradu za pořízení náplně do vysavače pak zaměst-
nanci požadovali po organizaci.

• Zaměstnanec, kterému byla poskytnuta zápůjčka z  fondu, dal 
výpověď a organizace již nezjistila jeho adresu, aby ho upozornila 
na to, že zápůjčku nezaplatil celou.

• Zaměstnanci byl poskytnut příspěvek na penzijní připojištění, ale 
přestože v organizaci již nepracoval, příspěvek byl na jeho pojiš-
ťovnu zasílán ještě několik měsíců.

• Při poskytování příspěvků na  všechny druhy pojištění se  stává, 
že  zaměstnanec neoznámí organizaci, že  smlouvu vypověděl 
nebo že už ji neplatí.
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• Zaměstnanec nahlásil organizaci nesprávný bankovní účet pro 
úhradu příspěvku na  penzijní připojištění a  účetní si účet neo-
věřila, takže úhrady zasílala na  nesprávný účet, který však byl 
osobním účtem zaměstnance.

• Zaměstnanci si sami kupovali dary a  dodatečně žádali o  jejich 
proplacení z fondu.

• Z  fondu byly poskytovány zálohy, aniž bylo zřejmé, kolik bude 
rekreace nebo zájezd stát.

• Zaměstnanci byl předán dar při odchodu do důchodu, přestože 
již byl v důchodu několik let.

• Na  kulturní akci, která byla pořádána pro důchodce, bylo 
z  fondu proplaceno pohoštění také pozvaným osobám, které 
nebyly zaměstnány v organizaci ani nebyly bývalými zaměstnanci 
(důchodci).

• Zaměstnancům byly bez předávacího protokolu předány vitamí-
ny pořízené z fondu.

• Zaměstnanec nenahlásil organizaci, že  už neplatí pojišťovně 
na soukromé životní pojištění 300 Kč měsíčně, ale 150 Kč měsíčně, 
takže příspěvek organizace z fondu, který byl původně 150 Kč, mu 
měl být snížen o polovinu. 

• Příspěvek na  pojištění poskytla organizace zaměstnanci, který 
však měl uzavřenou smlouvu s bankovním ústavem na jiný druh 
pojištění, než který byl uveden ve vyhlášce k FKSP.

• Zaměstnanec si zakoupil věcný dar, zaplatil svojí bankovní kartou 
a doklad mu byl proplacen v hotovosti, ale protože šlo o peněžní 
dar, měl být zdaněn. 

Vlastní poznámky:
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7 Vnitřní směrnice – Pravidla 
o hospodaření s FKSP

Vzor

Vnitřní směrnice č. …
Pravidla o hospodaření s fondem kulturních 

a sociálních potřeb

Vydáno: 
Účinnost: 
Statutární zástupce: ………………, ředitel 
Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kultur-
ních a  sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných 
přísluš níků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Okruh osob, kterým 
bude organizace z fondu přispívat, je uveden v článku 3 této směrnice. 
Protože odborová organizace v  organizaci …………. (přesné označení or-
ganizace) nepůsobí, rozhoduje zaměstnavatel o  čerpání fondu kulturních 
a sociálních potřeb samostatně. 
Ředitel příspěvkové organizace (nebo organizační složky státu anebo státní-
ho podniku) vydává tuto vnitřní směrnici, která je v souladu s vyhláškou MF 
č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyhláškou MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich 
úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými 
celky, ve znění pozdějších předpisů (případně vyhláškou MF č. 430/2001 Sb.), 
a  se  zákonem č.  250/2000  Sb., o  rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve  znění pozdějších předpisů [nebo zákonem č.  218/2000  Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (roz-
počtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů]. 
Pro státní podniky je to nařízení vlády č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření 
státních podniků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o stát-
ním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
Při hospodaření s  fondem postupuje organizace v souladu s  touto vnitřní 
směrnicí, kterou se  upřesňují některá ustanovení FKSP podle konkrétních 
podmínek, a podle schváleného rozpočtu FKSP na příslušný kalendářní rok. 
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Článek 1
Tvorba FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále také „fond“) je podle § 2 odst. 1 vy-
hlášky č. 114/2002 Sb. tvořen základním přídělem v příspěvkové organizaci 
(v organizační složce státu a ve státním podniku) ve výši 2 % z ročního objemu 
nákladů zúčtovaných: 
• na platy a náhrady platů,
• na mzdy a náhrady mzdy [do objemu těchto nákladů se zahrnuje také 

náhrada platu/mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, refunda-
ce (náhrada) platu/mzdy v organizaci, která ji poskytuje],

• na odměny za pracovní pohotovost.

(Ve státním podniku se tvoří fond základním přídělem ze zisku ve výši 2 % 
z  ročního objemu nákladů zúčtovaných na  mzdy, náhrady mzdy a  odměny 
za  pracovní pohotovost a  dalšími příděly ze  zisku. Nelze-li z  důvodu ztráty 
nebo nedostatku zisku využít ke  krytí základního přídělu do  fondu postup 
podle §  19 zákona č.  77/1997  Sb., o  státním podniku nebo jsou-li prostředky 
rezervního fondu nedostačující, vytvoří státní podnik fond i v nižší výši, kterou 
umožňuje výše zisku nebo zůstatek rezervního fondu.)

Další příjmy fondu jsou:
• náhrady škod a  pojistná plnění od  pojišťovny, vztahující se  k  majetku, 

který byl pořízen z fondu,
• peněžní a jiné dary určené do fondu od fyzických nebo právnických osob 

(jejich čerpání musí být v souladu s platným zněním vyhlášky o FKSP),
• příjmy z  pronájmu rekreačních a  sportovních zařízení, jejichž provoz 

organizace hradí nebo na ně přispívá z fondu (netýká se organizačních 
složek státu),

• zisk z  prodeje majetku pořízeného z  fondu (netýká se  organizačních 
složek státu a státních příspěvkových organizací). 

Do ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy se zahrnují všech-
ny složky platu/mzdy bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou hrazeny. 
Příděl do FKSP se netvoří z odstupného, z dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr (tj. z dohod o pracovní činnosti, z dohod o provedení prá-
ce), z dohod o náhradě škody a z přijatých refundací platu/mzdy. 
Zdrojem fondu nejsou úroky z  finančních prostředků fondu uložených 
u  peněžních ústavů, finanční bonusy od  pojišťoven nebo od  penzijních 
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fondů, příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření v příspěvkové organi-
zaci a splátky půjček poskytnutých z FKSP.

Článek 2
Hospodaření s fondem

Organizace v souladu s § 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb. sestavuje vždy na násle-
dující rok rozpočet fondu, který schvaluje ředitel organizace. Při používání 
fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat 
pouze výdaje uvedené v této směrnici, které vycházejí z § 4 až § 14a vyhláš-
ky č. 114/2002 Sb. 
Prostředky fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu organiza-
ce. Základní příděl do  fondu je tvořen formou záloh. Finanční prostředky 
záloh se  převádějí měsíčně z  provozního účtu organizace na  samostatný 
účet fondu nejpozději do  konce měsíce následujícího po  měsíci, ve  kte-
rém byla tvorba fondu zaúčtována. Jednotlivé příděly (zálohy) nebudou 
zaokrouhlovány na celé koruny. Koncem kalendářního roku je organizace 
povinna vytvořit fond ve  stanovené výši, takže po  skončení kalendářního 
roku se v rámci roční uzávěrky provádí roční vyúčtování fondu.
(Prostředky fondu příspěvkových organizací zřízených ÚSC se  ukládají na  sa-
mostatném účtu u  bank a  poboček zahraničních bank. Prostředky fondu 
organizační složky státu a  státní příspěvkové organizace se  ukládají v  České 
národní bance na účtech podřízených státní pokladně. V případě státního pod-
niku povinnost vést prostředky fondu na samostatném účtu stanovena není.)

Článek 3
Podmínky čerpání fondu

Okruh osob, kterým lze plnění z fondu poskytovat: 
Fond je určen zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli (stát-
ním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním 
poměru, soudcům), důchodcům, kteří při prvním odchodu do starobního 
nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u  orga-
nizace (dále jen „zaměstnanec“), a  rodinným příslušníkům, kterými se pro 
účely této směrnice rozumějí manžel (manželka), partner (partnerka), druh 
(družka) a nezaopatřené děti (za  rodinné příslušníky se nepovažují rodiče 
a vnuci zaměstnanců). Plnění jim bude poskytnuto za cenu sníženou o pří-
spěvek z FKSP. 
Z fondu nelze poskytovat plnění osobám, které pro organizaci konají práce 
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
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Přispívat z  fondu lze pouze na  činnosti nebo plnění, které příspěvková 
organizace (organizační složka státu nebo státní podnik) organizuje nebo 
spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnic-
ké či fyzické osoby. Příspěvek lze poskytnout pouze z toho fondu, ze kterého 
byla činnost (plnění) zcela uhrazena. Veškerá plnění z fondu, s výjimkou pe-
něžitého příspěvku na stravování, sociálních výpomocí, sociálních zápůjček 
a darů, bude organizace poskytovat pouze v nepeněžní formě. 
Příspěvek nebo jiné plnění z  FKSP bude poskytnuto pouze na  akce 
a činnosti, které jsou uvedeny v této směrnici a které jsou pro daný rok 
rozpočtovány. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu, než je 
uvedeno v této směrnici, není právní nárok.
Výdaje z  fondu lze uskutečňovat jen do  výše vložených finančních 
prostředků.

Článek 4
Čerpání fondu

V  podmínkách organizace bude zaměstnavatel zaměstnancům přispívat 
na následující účely:

4.1 Z prostředků FKSP organizace (§ 4 vyhlášky č. 114/2002 Sb.):
• bude přispívat na  náklady na  provoz vlastního zařízení, které 

slouží kulturnímu a  sociálnímu rozvoji zaměstnanců a  rodinných 
příslušníků. Jedná se o tato zařízení: mateřská škola podle školského 
zákona a zařízení, které poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině, 
kulturní zařízení, rekreační zařízení, sportovní a tělovýchovné zařízení, 
rehabilitační zařízení vč. masáží a  zařízení pro zájmovou činnost or-
ganizace a  také provoz autobusu, pokud bude využíván pro potřeby 
těchto zařízení. Na  využívání těchto zařízení bude zaměstnancům 
a jejich rodinným příslušníkům poskytován nepeněžní příspěvek ve výši 
………… Kč/osobu/rok (Pokud by organizace z fondu nepřispívala na ná-
klady na provoz zařízení, museli by zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci, 
kteří jej využívají, hradit veškeré jejich náklady, na  které lze poskytnout 
zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům nepeněžní příspěvek.),

• bude přispívat zaměstnancům na  dioptrické brýle, kontaktní čoč-
ky nebo speciální optické pomůcky, pokud nebudou ani částečně 
hrazeny ze zdravotního pojištění, ve výši …… Kč/osobu/rok (Pro osvo-
bození od daně musí být pořízeno buď ve zdravotnickém zařízení vedeném 
v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb na stránkách nrpzs.
uzis.cz nebo na lékařský předpis. Zaměstnanec vždy doloží k úhradě z fondu 
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fakturu na jejich pořízení na jméno organizace a v případě pořízení na lé-
kařský předpis doloží jeho kopii.), 

• bude přispívat zaměstnancům na  preventivní péči na  úseku den-
tální hygieny a na zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou 
a na preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lé-
kařství včetně ortodontické péče, pokud nebude ani částečně hrazena 
ze  zdravotního pojištění, ve  výši ……… Kč/osobu/rok (zaměstnanec 
doloží k úhradě fakturu),

• uhradí nákup vitamínových prostředků jen pro své zaměstnance 
na základě doporučení ošetřujícího lékaře, který navrhne nejvhodnější 
vitamínové prostředky v případech zvýšeného nebezpečí onemocnění. 
Nákup vitamínů bude zajištěn ve  zdravotnickém zařízení. Příspěvek 
na vitamínové prostředky bude poskytnut všem ohroženým zaměstnan-
cům do  částky ……… Kč/osobu/rok (pro osvobození od  daně budou 
vitamíny pořízeny ve zdravotnickém zařízení),

• bude přispívat svým zaměstnancům, kteří jsou vystaveni riziku in-
fekčního onemocnění, na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě 
a hepatitidě A, pokud není ani částečně hrazeno ze zdravotního pojiš-
tění, ve výši ……… Kč/osobu/rok. Očkování bude zajištěno ošetřujícím 
lékařem organizace. Zaměstnanci, kteří z vážných důvodů nemohou být 
očkováni, mohou požádat o zvýšení příspěvku na nákup vitamínových 
prostředků na  ……… Kč/osobu/rok. Vitamínové prostředky nebo oč-
kování budou uhrazeny z  fondu nepeněžní formou na základě faktury 
vystavené na jméno organizace. Zaměstnancům pak bude poskytnuto 
plnění za  cenu sníženou o  příspěvek. Doloženo bude seznamem za-
městnanců s jejich podpisy o převzetí (Od daně je osvobozen jak příspěvek 
na očkování, tak příspěvek na vitamíny, pokud bylo plnění na základě do-
poručení lékaře poskytnuto prostřednictvím zdravotnického zařízení. Ověřit 
na  stránkách nrpzs.uzis.cz, zda je zdravotní zařízení vedeno v  Národním 
registru poskytovatelů zdravotních služeb.),

• bude přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek na zá-
kladě podaných návrhů zaměstnanců organizace – schvaluje ředitel 
organizace. Může se jednat například o žaluzie, vysavač prachu, rychlo-
varné konvice apod.,

• bude přispívat na  pracovní oděvy a  obuv nad rámec povinného 
vybavení nebo na jednotné oblečení. Přispívat lze např. na sportovní 
oděv a obuv učitelům tělesné výchovy nebo na pracovní pláště učitelům 
praktických předmětů. Výši příspěvku a  okruh zaměstnanců, kterým 
bude příspěvek poskytnut, stanoví ředitel na  základě schváleného 
rozpočtu fondu daného roku. Příspěvek na pracovní oděvy a obuv nad 
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rámec povinného vybavení, který je nepeněžním příjmem u  zaměst-
nance, není osvobozen od daně z příjmu ze závislé činnosti a podléhá 
zdanění. Vyplývá to z § 6 odst. 7 písm. b) ZDP. Pokud by šlo o jednotné 
oblečení, které je považováno za pracovní oblečení poskytnuté zaměst-
nancům zaměstnavatelem, musí být toto oblečení trvale a  viditelně 
označeno jednotným znakem organizace. Jde o nepeněžní příjem, který 
není u zaměstnance předmětem daně, 

• bude přispívat na  pořízení vybavení pro sportovní a  zájmovou 
činnost, které bude půjčováno zaměstnancům: například se z fondu 
mohou pořídit brusle, lyže, stany, míče, sáně, kola nebo šachy apod. 
Vybavení se stává majetkem organizace a bude na základě podané žá-
dosti v souladu s výpůjčním řádem půjčováno zaměstnancům, případně 
jejich rodinným příslušníkům. Které konkrétní vybavení bude pořízeno, 
bude vždy uvedeno ve schváleném plánu rozpočtu na daný rok 

 (Pozor: Nelze pořídit vybavení, které by bylo určeno pouze pro jednoho 
konkrétního zaměstnance.),

• bude přispívat na  částečnou úhradu nákladů za  dočasné užívání 
zařízení jiných organizačních složek státu nebo osob, pokud slouží 
kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a jejich rodinných přísluš-
níků na  základě podaných návrhů. Výši schvaluje ředitel organizace 
na základě schváleného rozpočtu na daný rok,

• bude přispívat zaměstnancům na  úhradu tištěných knih, včetně 
obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 
50 % plochy knihy, ve výši ……… Kč/osobu/rok.

4.2 Příspěvek na použití zařízení péče o děti (§ 4a vyhlášky č. 114/2002 Sb.)
Z fondu bude organizace přispívat na náklady (školkovné) na použití zaříze-
ní péče o děti v těchto případech ………… ve výši ……… Kč/osobu (pouze 
na jednoho rodiče)/rok.

4.3 Pořízení hmotného majetku (§ 5 vyhlášky č. 114/2002 Sb.)
Z fondu organizace uhradí pořízení hmotného majetku, který bude sloužit 
kulturním a  sociálním potřebám zaměstnance. Může se  jednat například 
o  televizor, rádio apod. Na  základě požadavku zaměstnanců schvaluje ře-
ditel organizace v  souladu se  schváleným rozpočtem fondu na  daný rok. 
Pořízený majetek se při zařazení do užívání stává součástí majetku organiza-
ce, která o něm vede evidenci. U nově pořízeného majetku bude uvedeno, 
že je pořízen z FKSP. 
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4.4 Příspěvek na dopravu do zaměstnání (§ 5a vyhlášky č. 114/2002 Sb.)
Z fondu bude organizace přispívat na dopravu do a ze zaměstnání formou 
nepeněžního příspěvku na roční kupón platný pro jízdu v městské hromad-
né dopravě podle vzdálenosti z místa bydliště:
do 20 km    ……………… Kč/osobu/rok,
od 20 do 50 km  ……………… Kč/osobu/ rok,
od 50 do 200 km ……………… Kč/osobu/ rok.

(Přispívat z  fondu může organizace pouze na  hromadnou dopravu podle 
zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. Příspěvek podléhá dani z příjmů 
zaměstnance.) 

4.5 Zápůjčky na bytové účely (§ 6 vyhlášky č. 114/2002 Sb.)
Z fondu lze na základě žádosti zaměstnanců poskytnout bezúročné zápůjč-
ky ve výši ………… Kč na:
• pořízení (koupi i výstavbu) domu nebo bytu do vlastnictví nebo spolu-

vlastnictví pro vlastní bydlení,
• složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení,
• provedení změny stavby (např. rekonstrukce bytového jádra, přestavba 

koupelny, výměna oken, změna topného systému atd.) domu nebo 
bytu, jež zaměstnanec používá pro vlastní bydlení, na kterou se vydává 
stavební povolení, nebo která podléhá ohlášení,

• koupi bytového zařízení (např. elektrospotřebičů, nábytku, koberců, 
pořízení bezpečnostních dveří, žaluzií do oken, osvětlení apod.),

• na  obnovu bytového zařízení (kuchyňské linky, koupelny, bytového 
jádra apod.), a  to v  rozsahu, který nevyžaduje stavební povolení nebo 
ohlášení,

• nesplacený zůstatek zápůjčky z fondu na bytové účely poskytnuté před-
chozím zaměstnavatelem a na nesplacený zůstatek zápůjčky na bytové 
účely manžela (manželky). 

Zápůjčka nebude poskytnuta na úhradu nákladů, které již byly kryty zápůjč-
kou nebo úvěrem od bank nebo poboček zahraničních bank nebo od jiných 
osob. Nesmí být také poskytnuta na vypořádání společného jmění manželů, 
vypořádání dědiců a na jiné majetkoprávní vypořádání. 
Zaměstnanci lze poskytnout současně i  více zápůjček. Součet zůstatků 
nesplacených poskytnutých zápůjček a  nové zápůjčky na  bytové účely 
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(vč. zápůjčky od manžela) nesmí přesáhnout 300 000 Kč, z  toho na koupi 
bytového zařízení nesmí přesáhnout 100 000 Kč. 
(Součet všech nesplacených zápůjček nesmí být překročen v žádném časovém 
období.) 
Zápůjčka je splatná nejpozději do 10 let od uzavření smlouvy o zápůjčce. 
Zaměstnanec si podá žádost na  poskytnutí zápůjčky na  pořízení domu 
(bytu) do svého vlastnictví nebo spoluvlastnictví nebo na složení členského 
podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a doloží, že je nebo bude skuteč-
ným vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu (bytu). Pokud bude podávat 
žádost na  poskytnutí zápůjčky na  provedení změny stavby domu (bytu), 
který nevlastní a není ani jeho spoluvlastníkem, doloží, že dům (byt) využívá 
pro vlastní bydlení například nájemní smlouvou nebo jiným způsobem. 
Ředitel organizace na  základě posouzení potřebnosti zaměstnance roz-
hodne o  tom, zda bude zaměstnanci zápůjčka poskytnuta a  v  jaké výši, 
na základě schváleného rozpočtu fondu na daný rok.
Zápůjčka se zaměstnanci poskytuje na základě písemně uzavřené smlouvy 
o zápůjčce, ve které bude uveden i ručitel. Faktura bude vystavena na jméno 
zaměstnance. Organizace z fondu uhradí fakturu na stanovený účel ve výši, 
která byla sjednána ve  smlouvě o  zápůjčce. Pokud je částka na  faktuře 
vyšší, než bylo uvedeno ve smlouvě, uhradí zaměstnanec rozdíl do  fondu 
nejpozději v  den úhrady faktury. Zápůjčka bude vedena jako pohledávka 
za zaměstnancem. 

(Do  zásad je nutné vymezit konkrétní okruh plnění, na  co budou zápůjčky 
poskytovány. 
Pozor: Z fondu nelze hradit náklady spojené s realizací zápůjčky. Zápůjčka bude 
poskytnuta pouze formou úhrady faktury na  jméno zaměstnance, finanční 
prostředky nelze zasílat na osobní účet zaměstnance nebo na účet bankovního 
ústavu.) 

4.6 Stravování (§ 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb.)
Ve vlastním stravovacím zařízení bude organizace svým zaměstnancům 
a  důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního dů-
chodu pro invaliditu třetího stupně v organizaci pracovali, přispívat z fondu 
na stravování za podmínek uvedených ve vyhlášce č. 84/2005 Sb. (případně 
ve vyhlášce č. 430/2001 Sb.). Zaměstnanci (důchodci) hradí pouze nákla-
dy na spotřebu potravin a ty mohou být sníženy o příspěvek z FKSP. 
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(Ve státním podniku lze z fondu přispívat na stravování podle právních předpi-
sů a vnitřních zásad upravujících stravování.)
Příspěvek z  FKSP na  jedno hlavní jídlo se  upravuje na  základě kalkulace 
za předcházející období a zveřejňuje se pro každé stravovací období, kterým 
je kalendářní rok. Pro zaměstnance (i pro důchodce) bude z fondu poskyt-
nut příspěvek na hlavní jídlo ve výši     ……… Kč.
Při ceně jednoho hlavního jídla (cena potravin)  ……… Kč
bude příspěvek z FKSP         ……… Kč,
uhradí zaměstnanec (důchodce)      ……… Kč.

Podle této směrnice mají v naší organizaci nárok na příspěvek z fondu 
na stravování:
• zaměstnanci v  pracovním poměru k  organizaci (státní zaměstnanci 

podle zákona o státní službě, příslušníci bezpečnostního sboru ve slu-
žebním poměru, vojáci z povolání a soudci), pokud vykonávají práci pro 
organizaci v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě (v místě 
služebního působiště nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona 
o  soudech a  soudcích) alespoň 3 hodiny v  daném kalendářním dni. 
Pokud zaměstnanec odpracoval v  kalendářním dni více jak 11 hodin 
v  úhrnu s  povinnou přestávkou v  daném kalendářním dni, má nárok 
na další hlavní jídlo za sníženou úhradu, 

• bývalí zaměstnanci (důchodci), kteří při prvním přiznání starobního 
nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně v  organizaci 
pracovali, organizace jim poskytne za sníženou cenu jedno hlavní jídlo 
v průběhu jednoho dne. 

Organizace umožní stravování bez příspěvku z fondu:
• zaměstnancům činným u  organizace na  základě dohod o  pracích 

konaných mimo pracovní poměr, jestliže byla ve smlouvě stanovena 
pracovní doba s  tím, že  jim bude umožněno stravování, bude poskyt-
nuto hlavní jídlo ve výši pořizovací ceny surovin (bez příspěvku z fondu) 
v  případě, že  jejich přítomnost v  práci trvá v  daném kalendářním dni 
alespoň 3 hodiny,

• žákům středních škol a studentům, kteří u organizace vykonávají čin-
nost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou, pokud 
není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, bude 
poskytnuto hlavní jídlo ve výši pořizovací ceny surovin,
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• cizím strávníkům (organizační složky státu, právnické nebo fyzické 
osoby) na  základě smlouvy o  stravování za  plnou cenu jídla tak, aby 
byly pokryty veškeré náklady na provoz stravovacího zařízení, náklady 
na pořizovací cenu surovin a na přípravu jídel.

Pokud by organizace zabezpečovala stravování prostřednictvím jiné organi-
zace nebo jiné právnické či fyzické osoby anebo formou pronájmu vlastního 
stravovacího zařízení, může organizace za  sníženou cenu zabezpečovat 
stravování pouze vlastním zaměstnancům (nelze umožnit stravování ani 
důchodcům) jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud vykonávají práci 
pro organizaci alespoň 3 hodiny. Další hlavní jídlo v daném kalendářním dni 
za sníženou úhradu organizace poskytne svému zaměstnanci, pokud vykonává 
práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v daném 
kalendářním dni. Náklady na stravování tvoří cena za službu podle uzavřené 
smlouvy. Organizace hradí až  55  % z  dohodnuté ceny jídla, maximálně však 
do  70  % výše horní hranice stravného při služební cestě 5–12 hodin ze  svých 
nákladů na hlavní činnost. Limit 70 % stravného se použije v případě, že 55 % 
dohodnuté ceny je vyšší než 70 % cestovních náhrad. Zbývající část dohodnuté 
ceny jídla hradí strávník a ta bude ponížena o příspěvek z fondu. 
Finanční prostředky na  příspěvek z  fondu na  stravování budou převedeny 
na provozní účet nejpozději v den poskytnutí stravenek. 
Je-li stravování zajištěno ve vlastním zařízení, může organizace umožnit 
jinou formu stravování zaměstnancům (nikoliv důchodcům nebo zaměst-
nancům pracujícím na  základě dohod o  pracích mimo pracovní poměr nebo 
žákům středních škol a studentům, kteří u organizace vykonávají činnost, která 
je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou) v případě odloučeného 
pracoviště organizace, v případě, že by vlastní stravovací zařízení nepracovalo 
nebo bylo mimo provoz, anebo se  některý ze  strávníků nemohl stravovat 
v jídelně ze zdravotních důvodů (doloží písemné lékařské potvrzení vystavené 
příslušným odborným lékařem s doporučeným typem stravování). Organizace 
může poskytnout stravování zaměstnancům buď formou stravenek, nebo mís-
to stravenek pak může poskytnout peněžní příspěvek na stravování na  jednu 
pracovní směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, 
které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě 
trvající 5–12 hodin (v roce 2021 je to 108 Kč). Ze 70 % pak lze z fondu poskytnout 
peněžitý příspěvek na stravování do výše 45 % tohoto příspěvku. 
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V roce 2021:
Organizace poskytne zaměstnanci peněžní příspěvek na stravování ve výši: 42 Kč
Příspěvek z FKSP bude: 33 Kč 
Peněžní příspěvek celkem: 75 Kč 

Příspěvek z FKSP na stravné nelze zaměstnanci poskytnout v době pracovní 
neschopnosti, v době mateřské (rodičovské) dovolené, v době čerpání do-
volené nebo studijního volna a v případech, kdy zaměstnanec neodpracoval 
práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v  daném kalendářním dni v  místě 
výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Pokud zaměstnanec odebral 
jídlo za  zvýhodněnou cenu, ale neměl na  něj nárok, musí doplatit rozdíl 
vč. příspěvku z FKSP. 
Propočet stravenek provádí pracovník k  tomu pověřený (pokladní). Při 
propočtu vychází z  počtu pracovních dnů daného měsíce, od  kterého 
se  podle docházkové knihy odečte počet neodpracovaných dnů měsíce 
předešlého (dovolená, nemocenská, paragrafy, dny strávené na  pracovní 
cestě). Stravenky se  vydávají po  provedení propočtu, a  to nejdříve první 
pracovní den daného měsíce. Každý zaměstnanec potvrdí příjem stravenek 
svým podpisem.

4.7 Rekreace (§ 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb.)
Z prostředků fondu bude organizace nepeněžní formou přispívat zaměst-
nancům a  jejich rodinným příslušníkům na  rekreaci včetně rehabilitace 
a lázeňské léčby (pokud nejsou výdaje ani částečně hrazeny zdravotní pojiš-
ťovnou), rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných 
organizačních složek státu nebo od  právnických nebo fyzických osob 
na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. Zaměstnancům bude organizace 
z fondu přispívat částkou ve výši ……… Kč a jeho rodinným příslušníkům 
částkou ve výši ……… Kč jednou za rok. Faktura na úhradu všech výdajů 
souvisejících s rekreačním pobytem (doprava, ubytování, stravování, vstu-
penky apod.) musí být vystavena na  jméno organizace, která ji z  fondu 
uhradí celou a zaměstnanci pak poskytne pobyt za cenu sníženou o příspě-
vek z fondu. Zaměstnanec uhradí do fondu rozdíl nejpozději do data úhrady 
faktury. Organizace může zabezpečit a uhradit jednotlivé služby samostat-
ně, ale musí být zřejmé, že  to jsou služby spojené s  rekreačním pobytem 
a že celkové náklady za jednotlivé služby jsou hrazeny z fondu. Pobyty nelze 
hradit formou záloh, protože nemusí být vždy zřejmé, zda je cena konečná. 
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[Za čerpání příspěvku z fondu se nepovažuje den, kdy se rekreační pobyt usku-
tečnil, ale den, kdy byl zaplacen. Lze ho poskytnout pouze v nepeněžní formě 
pouze z toho fondu, ze kterého byla celá hodnota rekreačního pobytu uhraze-
na. Nelze poskytnout příspěvek na lázně nebo na dětskou rekreaci, pokud byly 
výdaje částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Z  fondu také nelze přispívat 
na rekreace, které si zaměstnanec sám zaplatí a dodatečně požádá o příspěvek. 
Jestliže by byla rekreace uskutečněna v pracovní době, v době nemocenské, při 
čerpání studijního volna nebo během služební cesty, jednalo by se o neoprávně-
né použití prostředků fondu. 
Nepeněžní příspěvek z fondu na rekreace a zájezdy zaměstnancům a jejich ro-
dinným příslušníkům je podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP u zaměstnance od daně 
osvobozen v úhrnu nejvýše v částce 20 000 Kč za zdaňovací období.] 

4.8 Kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport (§ 9 vyhlášky č. 114/2002 Sb.)
Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na:
• vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu 

na tyto akce. Doklad o zaplacení bude vystaven na jméno organizace 
a po uhrazení celkové částky bude zaměstnanci poskytnuta vstupenka 
za cenu sníženou o příspěvek z FKSP. Jednou za kalendářní rok mají za-
městnanci, příp. jejich rodinní příslušníci, nárok na čerpání na tyto akce 
v částce ……… Kč na osobu, 

• náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, pořádané orga-
nizací. Jedná se především o vánoční besídky, turistické akce, sportovní 
turnaje, kulturní akce ke  Dni učitelů, setkání s  bývalými zaměstnanci 
(důchodci) atd. Z fondu bude poskytnuto ……… Kč/osobu/rok. Součás-
tí nákladů organizovaných akcí bývá zpravidla doprava, pronájem, ceny 
vítězům a pohoštění. Vždy je nutné doložit, kolik osob se akce zúčastnilo 
a zda byly náklady hrazené z fondu nebo z repre fondu, pokud byli po-
zváni hosté. Náklady na občerstvení by měly být v přiměřené výši, která 
odpovídá charakteru a době trvání akce,
(Pozor: Z fondu nelze přispívat na akce, které mají charakter pohoštění.) 

• náklady na  umělecké, jazykové a  zájmové vzdělávání, které není 
odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, 
soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způ-
sobilosti zaměstnance, ve  výši ……. Kč na  zaměstnance nebo jeho 
rodinného příslušníka za rok. Podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP je u zaměst-
nance hodnota nepeněžního plnění ve  formě příspěvku na  kulturní 
nebo sportovní akce od daně osvobozena. 
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4.9 Výměnné akce (§ 10 vyhlášky č. 114/2002 Sb.)
Z  prostředků fondu lze hradit pobytové náklady zaměstnanců jiných tu-
zemských i zahraničních právnických nebo fyzických osob při výměnných 
zájezdech, kulturních akcích, sportovních turnajích apod. Na základě uza-
vřené smlouvy o  vzájemných výměnných akcích bude z  fondu uhrazena 
např. doprava, stravování, ubytování apod., a to v rozsahu služeb, které jim 
budou poskytnuty. Podmínkou je, že náklady na stejnou akci a stejné služby 
budou druhou smluvní stranou hrazeny pro její vlastní zaměstnance.

4.10 Sociální výpomoci a zápůjčky (§ 11 vyhlášky č. 114/2002 Sb.)
Z fondu poskytne zaměstnavatel jednorázovou sociální výpomoc zaměst-
nancům, popřípadě jejich nejbližším pozůstalým, v následujících závažných 
případech:
• úmrtí zaměstnance, manžela (manželky), partnera (partnerky), druha 

(družky) nebo nezaopatřených dětí,
• požár domu nebo bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví zaměstnan-

ce, popřípadě jiná živelní událost způsobující havarijní stav domu nebo 
bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví zaměstnance,

• nečekané mimořádné výdaje.
Jednorázová sociální výpomoc v uvedených případech je vyplácena v ho-
tovosti nebo bankovním převodem a je nenávratná. V každém jednotlivém 
případě může činit nejvýše 30 000 Kč, v případech postižení živelní pohro-
mou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na  územích, na  kterých byl 
vládou vyhlášen nouzový stav, nejvýše 50  000  Kč. Sociální výpomoc lze 
poskytnout pouze na základě odůvodněné žádosti. 
Z  fondu lze na  žádost zaměstnance poskytnout bezúročnou zápůjčku 
v  hotovosti k  překlenutí tíživé finanční situace, a  to na  základě písemné 
smlouvy, nejvýše do částky 50 000 Kč. V případech postižení živelní pohro-
mou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na  územích, na  kterých byl 
vládou vyhlášen nouzový stav, může být poskytnuta zápůjčka až 100 000 Kč. 
Zda bude zápůjčka poskytnuta a v jaké výši, rozhodne na základě posouzení 
ředitel organizace tak, aby její čerpání bylo v  souladu se  schváleným roz-
počtem na daný rok. Zápůjčka je splatná do 5 let od uzavření smlouvy. Při 
skončení pracovního poměru je zápůjčka splatná nejpozději do šesti měsíců 
ode dne jeho skončení. 
Zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých zaměstnanci podle §  6 
a § 11 odst. 2 vyhlášky může být ve výjimečně tíživých sociálních případech 
prominut. 
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[U zaměstnanců organizační složky státu nebo příspěvkové organizace za pod-
mínek stanovených zvláštním právním předpisem (§ 34 zákona č. 219/2000 Sb., 
o  majetku České republiky a  jejím vystupování v  právních vztazích), u  za-
městnanců státního podniku v případě tíživých sociálních poměrů, v souladu 
s pravidly hospodaření s fondem.] 

Prominout lze nejvýše částku 30 000 Kč. O prominutí musí zaměstnanec or-
ganizaci písemně požádat a uvést důvod, proč půjčku nemohl splatit. Pokud 
organizace rozhodne o prominutí zůstatku nesplacené zápůjčky nebo její 
části, musí být se zaměstnancem uzavřena písemná dohoda. Prominutý zů-
statek zápůjčky je peněžním příjmem, který podléhá dani z příjmů ze závislé 
činnosti. 

[V  případě, že  byla zaměstnanci z  fondu poskytnuta jednorázová sociální 
výpomoc do  výše 30  000  Kč z  důvodů mimořádně závažného případu při 
řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací, podléhá tento příjem 
u zaměstnance dani z příjmu. Pokud však bylo z fondu poskytnuto nepeněžní 
plnění nebo jednorázová sociální výpomoc do výše 30 000 Kč nejbližším pozůs-
talým zaměstnance, tak ta je podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDP od daně z příjmů 
osvobozena. Od  daně z  příjmů podle §  6 odst.  9 písm.  o) ZDP je osvobozena 
také jednorázová sociální výpomoc do výše 50 000 Kč v případě postižení živelní 
pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl 
vládou vyhlášen nouzový stav.]

4.11 Penzijní připojištění a  doplňkové penzijní spoření (§  12 vyhlášky 
č. 114/2002 Sb.)
Podle vyhlášky lze z  fondu přispívat zaměstnanci na  penzijní připojištění 
a na doplňkové spoření nejvýše 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavá-
zal hradit ze svých zdrojů. Proto bude organizace v souladu se schváleným 
rozpočtem na daný rok přispívat zaměstnancům, kteří o příspěvek požádali 
a mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem 
nebo smlouvu o  doplňkovém penzijním spoření, poskytovat příspěvek 
ve výši ……… Kč/měsíc za předpokladu, že si zaměstnanec přispívá ales-
poň ……… Kč. 
O každé změně nebo ukončení smlouvy musí zaměstnanec vedení organi-
zace ihned informovat. Jedenkrát ročně zaměstnanec doloží zaměstnavateli, 
že penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření platí. 



FKSP Vnitřní směrnice 83

7

[Pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace je to změna, pro-
tože do 1. 1. 2020 mohly hradit za své zaměstnance část příspěvku na penzijní 
připojištění nebo doplňkové spoření, nejvýše 90 % částky, kterou si zaměstna-
nec hradil sám ze svého příjmu. 
Příspěvkové organizace zřízené ÚSC mohly z fondu hradit část nebo až 100 %, 
a to i v případě, že si zaměstnanec na pojištění vůbec nepřispíval, což zůstalo 
až do 30. 6. 2020. Podle čl. II – Přechodné ustanovení vyhlášky č. 114/2002 Sb., 
s účinností od 1. 1. 2020, musejí od 1. 7. 2020 již všechny organizace postupovat 
stejně, to znamená, že  na  penzijní připojištění a  doplňkové penzijní spoření 
přispívají nejvýše 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých 
zdrojů (viz výše).
K příspěvku zaměstnavatele se však neposkytuje státní příspěvek. 
V zásadách fondu si může organizace stanovit podmínky, například že příspě-
vek poskytne, pokud zaměstnanec odpracoval alespoň 2 roky a má uzavřenou 
smlouvu na dobu neurčitou, apod.] 

4.12 Pojistné na soukromé životní pojištění (§ 12a vyhlášky č. 114/2002 Sb.)
Zaměstnavatel může z fondu přispívat zaměstnanci, který uzavřel smlouvu 
na soukromé životní pojištění ve výši ……… Kč měsíčně, nejvýše však 50 % 
částky pojistného, kterou se zaměstnanec zavázal hradit sám, za podmínky, 
že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendář-
ních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. 

[Příspěvky z fondu na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukro-
mé životní pojištění se sčítají, a pokud v součtu nepřesáhnou částku 50 000 Kč 
ročně, jedná se o příjem osvobozený od daně z příjmu podle § 6 odst. 9 písm. p) 
ZDP. V měsíci, kdy celková výše poskytnutých příspěvků u zaměstnance převýší 
sumu 50 000 Kč, se částka převyšující 50 000 Kč připočte k daňovému základu 
zaměstnance a odvede se z ní záloha na daň z příjmu.] 

4.13 Dary (§ 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb.)
Z fondu lze poskytnout zaměstnancům věcné nebo peněžní dary:
a)  Za  mimořádnou aktivitu ve  prospěch organizace. Lze poskytnout 

i jiným fyzickým osobám, třeba zaměstnancům jiné organizace.
 Jako mimořádnou aktivitu ve  prospěch zaměstnavatele lze chápat 

např. poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události nebo při 
jiných mimořádných případech a  aktivitu humanitárního a  sociálního 
charakteru a  péči o  zaměstnance a  jejich rodinné aktivity. Musí jít 
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o  dobrovolnou aktivitu, která nesouvisí s  plněním úkolů vyplývajících 
z pracovní smlouvy. 

b)  Při pracovních výročích 20 a  každých dalších 5 let trvání pracov-
ního nebo služebního poměru u zaměstnavatele ve výši ……… Kč. 
Do pracovního výročí se může započítat i doba trvání pracovního pomě-
ru u  jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí však nelze zahrnout 
dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci, konané mimo 
pracovní poměr, dobu soukromého podnikání a dobu nezaměstnanosti. 
Doby rozhodné pro stanovení délky trvání pracovního poměru prokáže 
zaměstnanec doklady, případně čestným prohlášením. 

(Doba strávená na mateřské, další mateřské dovolené, stejně jako doba výkonu 
vojenské a civilní služby se započítá v celém rozsahu v případě, že trval pracovní 
poměr.)

c)  Při životních výročích 50 let a  každých dalších 5 let věku bude za-
městnanci vyplacen peněžní (nepeněžní) dar: 
• při dovršení 50 let věku ve výši ……… Kč,
• při dovršení 55 let věku ve výši ……… Kč,
• při dovršení 60 let věku ve výši ……… Kč,
• při dovršení 65 let věku ve výši ……… Kč.

(Lze poskytnout také důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo 
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali v organizaci.) 

d)  Při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro inva-
liditu třetího stupně bude zaměstnanci vyplacen peněžní (nepeněžní) 
dar ve výši ……… Kč. O poskytnutí daru musí zaměstnanec písem-
ně požádat. Pokud zaměstnanec o  důchod nepožádal a  dále pracuje 
na procenta, nesplňuje podmínky ustanovení vyhlášky a dar mu nemůže 
být proplacen. Dar se  vyplácí na  základě doložení rozhodnutí ČSSZ 
o přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího 
stupně. Musí být splněna podmínka, že zaměstnanec v okamžiku první-
ho přiznání důchodu musí být zaměstnancem organizace. To znamená, 
že je mu důchod přiznán v době, kdy jeho pracovní poměr k organizaci 
trval, nebo v den, který bezprostředně navazoval na skončení pracovní-
ho poměru. 
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Dar lze poskytnout pouze v kalendářním roce, kdy nárok na plnění vznikl, 
a nelze jej poskytnout dopředu. Celková výše prostředků, které mohou být 
z fondu použity na dary, je limitována 15 % ze základního přídělu do fondu 
za kalendářní rok. Nevyčerpané prostředky na dary zahrnuté do rozpočtu 
na příslušný kalendářní rok lze v následujících letech použít opět na dary, 
a to nad stanovený limit pro příslušný rok. 
Dary lze poskytovat též jiným fyzickým osobám nebo příspěvkovým 
organizacím postiženým živelní pohromou, ekologickou nebo průmy-
slovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav. Výše 
těchto darů není limitována 15 % ze základního přídělu. 

[Vyplacené nepeněžní dary nad úhrnnou částku 2  000  Kč ročně a  veškeré 
peněžní dary poskytnuté ročně u  jednotlivce jsou zdanitelným příjmem, který 
se přičítá k platu a  je součástí vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální 
pojištění – § 6 odst. 9 písm. g) ZDP]. 

4.14 Jiné úhrady z fondu (§ 14a vyhlášky č. 114/2002 Sb.)
Z fondu lze hradit pořízení smuteční kytice nebo smutečního věnce v přípa-
dě úmrtí zaměstnance nebo bývalého zaměstnance (důchodce). 

Článek 5
Závěrečná ustanovení, účinnost a kontrola

Veškeré peněžní prostředky z FKSP, na které organizace přispívá svým za-
městnancům, uvádí v jejich výplatní listině. Zaměstnavatel zajistí seznámení 
všech zaměstnanců s  obsahem těchto zásad, a  to nejpozději do  1  kalen-
dářního měsíce od  nabytí platnosti. Nově přijímaní zaměstnanci budou 
seznámení se  zásadami při jejich nástupu do  práce u  zaměstnavatele. 
Směrnice bude k  dispozici na  jednotlivých pracovištích organizace k  na-
hlédnutí všem jejím zaměstnancům.

Tyto zásady nabývají platnost dnem podpisu ředitelem příspěvkové organi-
zace a jsou účinné od ……… 

Tímto dnem pozbývá platnost a účinnost směrnice č. ……/202. ze dne ……
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Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této směrnice vykonává ředi-
tel organizace nebo jím pověření kontrolní pracovníci. 

V …………… dne ……………… 

…………………………
ředitel organizace

Příloha č. 1 – Podpisové záznamy zaměstnanců, že byli seznámeni s vnitřní 
směrnicí
Příloha č. 2 – Schválený rozpočet FKSP na rok ………

Autor směrnice: Ing. Eliška Hryzláková
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8 Vybrané dotazy a odpovědi

Příspěvek z FKSP na stravování
 ✒ Dotaz:

V  §  7 vyhlášky č.  114/2002  Sb.  je nově uvedeno, že  příspěvek 
na stravování je do výše 45 % tohoto příspěvku. Znamená to, že po-
kud zaměstnavatel přispěje 55  % ceny jídla, tak nemůže logicky 
dát více než 45 % z FKSP, ale pokud přispívá zaměstnavatel např. 
10 %, může být příspěvek z FKSP vyšší? (Příklad: cena oběda činí 
77 Kč, zaměstnavatel přispívá 10 Kč a z FKSP 37 Kč, zaměstnanec 
platí 30 Kč. Je to takto správně?)

Odpověď (kolektiv autorů společnosti 22HLAV):
Především je velmi důležité rozlišit, zda jde o stravování zajištěné vlast-
ním nebo cizím subjektem (považujeme za  něj i  návštěvu cizí jídelny, 
ale také stravenky a  další) v  nepeněžní formě nebo je zaměstnancům 
poskytován tzv.  stravenkový paušál, tedy peněžní plnění.   Z  našeho 
pohledu bylo právě kvůli němu daných 45  % nově ve  vyhlášce 
zmíněno. Podle našeho názoru se tedy toto procento týká pouze strav-
ného poskytovaného v peněžité formě, neboť ostatní ustanovení zůstala 
shodná, jako byla, a tudíž předpokládáme, že nebylo úmyslem je měnit, 
pouze doplnit. K  nepeněžnímu příspěvku na  stravování z  FKSP nejsou 
žádná omezení vydána. Pokud tedy bude příspěvek zaměstnavatele 
10 % (splňuje omezení níže), je možné z FKSP přispět zbylých 90 %. Ome-
zení se  vztahuje pouze na  vaše vlastní prostředky a  prostředky státní 
(provozní).
Pokud tedy jde o Vámi uvedený případ, kde zjevně nejde o stravenkový 
paušál, je podle našeho názoru správný. U stravování zabezpečovaného 
cizím subjektem vycházíme z § 5 vyhlášky č. 84/2005, který uvádí: „(1) Or-
ganizace uhradí z nákladů podle § 4 z ceny hlavních jídel až 55 %, 
a  to organizační složka státu ze  svého rozpočtu, příspěvková orga-
nizace na  vrub nákladů své hlavní činnosti. Nejvyšší úhrada může 
však být do  výše 70  % horní hranice stravného při trvání pracovní 
cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu. (2) Zbývající 
část sjednané ceny hradí strávníci uvedení v § 3 odst. 4. Organizace 
jim může poskytnout příspěvek z  fondu.“ Horní hranice stravného je 
pro letošní rok 108 Kč, z čehož 70 % tvoří 75,60 Kč (nebo 75 Kč), což bylo 
splněno, stejně tak hranice 55  %. Příspěvek z  FKSP není nijak omezen 
a příspěvek zaměstnance tvoří zbytek.
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Jen pro doplnění ještě uvádíme, že podle zmíněné vyhlášky č. 84/2005 Sb., 
pokud stravování zabezpečuje organizace prostřednictvím vlastních 
zařízení, tak „výnosy ze závodního stravování jsou tvořeny úhradami 
od  strávníků a  příspěvkem z  fondu kulturních a  sociálních potřeb“ 
a  poměr úhrady strávníků a  příspěvku z  FKSP zde není určený vůbec. 
Možnost příspěvku zaměstnavatele zde stanovena není.

***

Příspěvek zaměstnanci se zkráceným úvazkem
 ✒ Dotaz:

Jsme PO, škola. Může náš zaměstnanec se  zkráceným pracovním 
úvazkem využívat příspěvky z FKSP v plné výši?

Odpověď (Ing. Eliška Hryzláková):
Ano, zaměstnanec se zkráceným pracovním úvazkem má nárok využí-
vat příspěvky z FKSP v plné výši.

***

Nepeněžní plnění z FKSP a osvobození od daně
 ✒ Dotaz:

Jsme PO, škola. Dočetli jsme se, že  nepeněžní příspěvek z  FKSP 
poskytnutý na vzdělávání, u nás jde o příspěvek na kurz keramiky 
pro profesorku vyučující angličtinu, je od daně osvobozen. Podle 
vyjádření našeho zřizovatele příspěvek na  náklady na  umělecké, 
jazykové a  zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem 
ve smyslu § 227 ZP, není podle § 6 odst. 9 ZDP od daně osvobozen. 
Je to tak? Má zřizovatel pravdu?

Odpověď (Ing. Zdeněk Morávek):
V  uvedeném případě je nutné rozlišovat osvobození podle §  6 odst.  9 
písm.  a) zákona č.  586/1992  Sb., o  dani z  příjmů, ve  znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDP“), a podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. V uvedeném 
případě, kdy je zaměstnankyni poskytnut příspěvek na  kurz keramiky, 
souhlasím, že se nemůže jednat o případ podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP, 
nejedná se o odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem čin-
nosti zaměstnavatele.



FKSP Dotazy a odpovědi 89

8

Nicméně §  6 odst.  9 písm.  d) ZDP  osvobozuje nepeněžní plnění po-
skytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému 
příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního 
fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (ná-
kladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů, mimo jiné, ve formě použití vzdělávacích nebo rekreačních 
zařízení. Právě v tomto případě existuje vazba na úhradu z FKSP a tedy 
právě na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným 
rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným vzdě-
láváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance, jak 
stanoví uvedený § 9 písm. c) vyhlášky o FKSP.
Rozdíl mezi oběma případy osvobození je v tom, že náklady na odborný 
rozvoj jsou povinnými náklady zaměstnavatele, u kterého jsou současně 
daňově uznatelné. Ostatní vzdělávání, tedy v daném případě vzdělávání 
umělecké, jazykové a zájmové, které odborným rozvojem naopak není, 
zaměstnavatel hradí dobrovolně, a to vždy na vrub nedaňových nákla-
dů. Samozřejmě daňová uznatelnost nehraje v  případě příspěvkových 
organizací tak zásadní roli jako např. u  poplatníků v  podnikatelské 
sféře, nicméně je nutné tyto dva případy osvobození výše uvedeným 
způsobem rozlišovat. Osvobození v případě, kdy se zaměstnavatel podílí 
i  na  mimopracovním vzdělávání a  osobnostním rozvoji zaměstnanců, 
představuje podporu tohoto postupu ze strany státu.
Krátce řečeno, pokud  zřizovatel  tvrdí, že  v  tomto případě osvobození 
uplatnit nelze, podle mého názoru nemá pravdu.

***

Příspěvek na úhradu tištěných knih
 ✒ Dotaz:

Poskytujeme zaměstnancům z  FKSP příspěvek na  knihy. Knihy 
jsou většinou zakoupené v e-shopu. Za výdejní místo se platí např. 
49 Kč, 10 Kč balné. Pokud si zaměstnanec nechá zboží doručit, pak 
je na faktuře navíc poštovné. Jsou to částky, které by měl zaměst-
nanec zaplatit?

Odpověď (Ing. Eliška Hryzláková):
Pokud organizace chce zaměstnancům poskytnout příspěvek z fondu 
na  úhradu tištěných knih  podle vyhlášky č.  114/2002  Sb.,  musejí být 
veškeré náklady na jejich pořízení (podle faktury) uhrazeny přímo z ban-
kovního účtu fondu nebo z  pokladny fondu (na  základě objednávky 
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organizace) hmotně odpovědným pracovníkem a  zaměstnancům pak 
knihy poskytne za  cenu sníženou o  příspěvek z  fondu. Určitě by měly 
být knihy zaslané na  adresu organizace, která je objednala a  pořídila. 
Při zaslání na  adresu zaměstnance by si měl zaměstnanec poštovné 
uhradit sám. Veškeré poplatky, které souvisejí s pořízením knih (poplatky 
za výdejní místo, balné, případně poštovné za doručení knih na adresu 
organizace), by měly být součástí hodnoty knih. Bohužel ve vyhlášce není 
nijak specifikováno, zda výdaje na tyto náklady lze z fondu čerpat. Mohu 
doporučit, aby je organizace uhradila z provozních výdajů organizace. 

***

Jezdecký výcvik na koni a FKSP
 ✒ Dotaz:

Ve  směrnici k  čerpání FKSP máme stanoveno: „Organizace bude 
přispívat na  provoz sportovních a  tělovýchovných zařízení.“ 
Můžeme na  fakturu zakoupit pro zaměstnance permanentku 
na  jezdecký výcvik na  koni v  jezdecké škole? Je toto bráno jako 
sportovní a tělovýchovná zařízení?

Odpověď (Ing. Alena Čechová):
Jezdecká škola může být brána jako sportovní a tělovýchovné zařízení. 
Domnívám se však, že nemáte správnou formulaci pro příspěvky z fondu 
kulturních a sociálních potřeb ve směrnici k čerpání FKSP. Pokud bychom 
to vzali přesně podle Vaší formulace, měli byste přispívat dotyčné jezdec-
ké škole, a nikoliv zakoupit zaměstnanci permanentku.
Také je proti pravidlům přispívat jiným organizacím; fond kulturních 
a sociálních potřeb má sloužit k financování vlastních zařízení souvise-
jících se sportem a rekreací a k přispívání zaměstnancům na sportovní 
aktivity (mimo jiné). Doporučuji tedy přeformulovat směrnici na text 
např. takto:  „Organizace bude přispívat zaměstnancům na  úhradu 
výdajů spojených se sportovní a tělovýchovnou činností, a to maximálně 
do  výše ………… Kč za  jedno účetní období.“  Berte to však jen jako 
příklad, formulaci musíte vytvořit sami. Pak budete moci nakoupit 
na  fakturu permanentku na  jezdecký výcvik na  koni v  jezdecké škole, 
neboť i jízda na koni je považována za sport a tělovýchovnou činnost.

***
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Čerpání FKSP na masáže
 ✒ Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC (střední škola). Náš 
zaměstnanec si přinesl fakturu s textem: „Fakturujeme Vám za ma-
sáže pro pana XY v  částce 3  000 Kč.“ Může zaměstnanec na  tuto 
fakturu čerpat FKSP? Pokud ano, jaké doklady by měl ještě doložit?

Odpověď (kolektiv autorů společnosti 22HLAV):
Jak vyplývá z  §  4 odst.  1 vyhlášky č.  114/2002  Sb., o  fondu kulturních 
a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, z  fondu lze přispívat 
na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportov-
ních a tělovýchovných zařízení, rehabilitačních zařízení včetně masáží. 
Dále doporučujeme řešit daňovou stránku. Zde podle § 6 odst. 9 písm. d) 
bodu 1. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDP“), jsou od daně z příjmů fyzických osob od roku 
2018 osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem 
zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z  fondu kulturních 
a  sociálních potřeb, ze  sociálního fondu, ze  zisku (příjmu) po  jeho 
zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) 
na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mj. též ve formě pořízení zboží 
a služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru 
od  zdravotnických zařízení a  dále v  případě pořízení zdravotnických 
prostředků na lékařský předpis.
Pokud tedy poskytnete příspěvek z FKSP na pořízení služby od zdravot-
nických zařízení a chcete ho osvobodit od daně z příjmů fyzických osob, 
musíte prokázat, že právě tato služba je opravdu od zdravotnického za-
řízení. Zdravotnické zařízení a služby specifikuje zákon č. 372/2011 Sb., 
o  zdravotnických službách a  podmínkách jejich poskytování, a  stejně 
tak i  definuje Národní registr poskytovatelů zdravotnických služeb. 
Mimo jiné v § 75 uvádí, že  identifikační údaje poskytovatele v rozsahu 
uvedeném v  rozhodnutí oprávnění k  poskytování zdravotních služeb 
předává do Národního registru příslušný správní orgán. Systém je tedy 
automatický a povinný. Dalo by se tedy říci, že ten, kdo v tomto registru 
není zapsán, není ani poskytovatelem zdravotnických služeb a příspěv-
ky na tyto služby se musejí zdanit u zaměstnance a zatížit zdravotním 
a sociálním pojištěním.
Případně by se dalo uvažovat o osvobození podle § 6 odst. 9 písm. g) ZDP, 
kde není podmínka zdravotnických služeb (tzn. nemusí být od subjektu 
evidovaného v  národním registru), ale je zde naopak hodnotový limit 
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2 000 Kč, což však ve vašem případě přesáhnete (pokud bude příspěvek 
v celkové hodnotě masáže).
Pokud tedy jde o  doklad od  vašeho zaměstnance, je takto dostačující. 
Vy příspěvek na jeho základě můžete uhradit, je však nutné ověřit, zda si 
masáž jako příspěvek z FKSP obhájíte, a následně zjistit, kdo je dodava-
telem masáže, protože může jít o jiné než zdravotnické zařízení a bude 
nutné, aby zaměstnanec odvedl daň a sociální a zdravotní pojištění.

***

Úhrada poplatku za ITIC kartu
 ✒ Dotaz:

Je možné z fondu FKSP zaplatit poplatek za ITIC kartu? Uvažujeme 
o  pořízení těchto karet pro naše zaměstnance a  rádi bychom po-
platky proplatili z fondu FKSP, pokud to bude možné.

Odpověď (Ing. Eliška Hryzláková):
Karta (průkaz) ITIC je mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese 
pro pedagogy a akademiky k využívání slev:
• na pojištění UNIQA na cestování, sport, studium nebo práci v zahra-

ničí atd.,
• na dopravu a cestování autobusem či vlakem po celé České republice 

i v zahraničí,
• v  e-shopech, v  restauracích, v  divadlech, v  knihkupectvích nebo 

na festivalech či ve skiareálech, případně na další sportovní aktivity 
v České republice i v zahraničí.

Tuto kartu za poplatek 350 Kč lze získat buď tak, že ji vydává přímo škola, 
nebo si ji učitel může pořídit jednorázově na  základě žádosti on-line, 
případně u  prodejců na  své jméno. Karta je platná 16 měsíců. Nárok 
nemají nepedagogičtí zaměstnanci školy a učitelé a akademičtí pracov-
níci působící v  zahraničí nebo na  školách nezapsaných ve  vybraných 
institucích. Pro vydání karty je nutné doložit fotografii, sken dokladu 
totožnosti a  potvrzení o  zaměstnání ve  škole. Průkaz (karta) může být 
vystaven pedagogickým, respektive akademickým pracovníkům, kteří 
mají sjednaný pracovní poměr minimálně na  dobu jednoho školního 
roku a učí alespoň na půl úvazku v rámci vybraných institucí.
Kartu může používat konkrétní zaměstnanec (učitel) pouze pro uplat-
nění slev na  výše uvedené nákupy a  služby.  Ve  vyhlášce není uvedena 
možnost poskytnutí příspěvku z fondu FKSP na poplatek za vydání karty.   
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Nedoporučuji proto poskytovat příspěvek z fondu FKSP na poplat-
ky za tyto karty. Připouštím, že jedinou možností by mohlo být pořízení 
karty (uhrazení poplatku za  vydání karty) z  fondu FKSP na  základě 
faktury nebo jiného dokladu konkrétnímu zaměstnanci jako věcný dar 
za podmínek uvedených v § 14 vyhlášky.  

 ***

Příspěvek z FKSP na brýle
 ✒ Dotaz:

Našim zaměstnancům poskytujeme určitou částku z FKSP na diopt-
rické brýle. Musí se na faktuře prokázat, že byly brýle pořizovány 
na základě lékařského předpisu, aby byly osvobozeny od daně?

Odpověď (Ing. Zdeněk Morávek):
Nejdříve stručně k FKSP. V § 4 odst. 2 vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu 
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje, 
že  z  fondu lze přispívat zaměstnancům mimo jiné na  dioptrické brýle, 
kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, Příspěvek lze ovšem 
poskytnout pouze tehdy, pokud není plnění ani částečně hrazeno z ve-
řejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti 
stanovené jiným právním předpisem. To znamená, že příspěvek z fondu 
lze poskytnout pouze tehdy, pokud plnou úhradu za dioptrické brýle má 
hradit výhradně zaměstnanec.
V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpi-
sů, je příslušná úprava obsažena v jeho § 6 odst. 9 písm. d). Od daně jsou 
podle této úpravy osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměst-
navatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z  fondu 
kulturních a  sociálních potřeb ve  formě pořízení zboží nebo služeb 
zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdra-
votnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na  lékařský 
předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení. To znamená, 
že  pokud má být nepeněžní příspěvek na  brýle osvobozen od  daně, 
musejí být pořízeny buď od zdravotnického zařízení, a pokud tomu tak 
není, musejí být pořízeny na lékařský předpis. Zdravotnická zařízení jsou 
vedena v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, který je 
přístupný na stránkách nrpzs.uzis.cz.
Pokud jsou tedy brýle pořízeny od zdravotnického zařízení, které je vede-
no v uvedeném registru, jedná se o příjem osvobozený od daně na straně 
zaměstnance. Pokud nikoliv, je tento nepeněžní příjem na  straně 
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zaměstnance osvobozen pouze tehdy, pokud jsou brýle pořízeny na lé-
kařský předpis. Na  faktuře tato informace uvedena být nemusí, je ale 
nutné v případě potřeby prokázat skutečnosti, které k osvobození vedly 
(např. přiložený výpis z  národního registru, kopii lékařského předpisu 
apod.).

***

Osvobození plnění od daně z příjmů 
 ✒ Dotaz:

Do jaké celkové výše je plnění z FKSP pro zaměstnance PO nezda-
něno? Např. zaměstnanec dostane příspěvek na  plavání 800  Kč, 
poukaz na  vitamíny 800  Kč a  nepeněžní plnění k  pracovnímu vý-
ročí 1  500  Kč. Jednotlivá plnění jsou do  2  000  Kč, v  souhrnu je to 
3 100 Kč. Bude zaměstnanec nějakou částku danit daní z příjmů? 

Odpověď (Ing. Zdeněk Morávek):
V  daném případě je nutné vycházet z  úpravy zákona č.  586/1992  Sb., 
o  daních z  příjmů, ve  znění pozdějších předpisů, zejména §  6 odst.  9 
tohoto zákona. Nejdříve je nutné posoudit, zda je možné uvedený příjem 
osvobodit, a pokud ano, zda je pro toto osvobození stanovena nějaká 
hodnotová hranice. V případě plnění z FKSP se tato hodnotová hranice 
vztahuje zejména na peněžní příspěvek na stravování (70 % horní hra-
nice stravného 5–12 hodin za směnu), viz § 6 odst. 9 písm. b) ZDP, dále 
na příspěvek na rekreaci (20 000 Kč za zdaňovací období), viz § 6 odst. 9 
písm.  d) ZDP, bezúplatná plnění ve  formě nepeněžních darů (2  000  Kč 
ročně), viz § 6 odst. 9 písm. g) ZDP, a příspěvky na penzijní a životní pojiš-
tění (50 000 Kč ročně v úhrnu), viz § 6 odst. 9 písm. p) ZDP. To znamená, 
že  jednotlivá plnění poskytnutá z  FKSP se  nesčítají, ale posuzují 
se samostatně podle jednotlivých případů příjmů a potom se ná-
sledně porovnávají s  limitem, pokud je pro osvobození konkrétního 
příjmu tento limit stanoven. Je potřeba zdůraznit, že ve většině případů 
je podmínkou osvobození nepeněžní forma plnění, toto je tedy nutné 
také zkoumat.
V  daném případě bude platit, že  příspěvek na  plavání je osvobozen 
od daně podle § 6 odst. 9 písm. d) bodu 3. ZDP, a to bez omezení částky 
poskytnutého příspěvku, poukaz na  vitamíny je osvobozen podle §  6 
odst. 9 písm. d) bodu 1. ZDP, opět bez omezení částky, a nepeněžní plnění 
k pracovnímu výročí je osvobozeno od daně podle § 6 odst. 9 písm. g) 
ZDP, a to až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně. Okolnost, že jednotlivá plnění 
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jsou do 2 000 Kč, ale v souhrnu se jedná o částku 3 100 Kč, nehraje v da-
ném případě žádnou roli. Jenom pro úplnost doplním, že pokud by např. 
částka k pracovnímu výročí činila 2 500 Kč, potom by příspěvek na pla-
vání a poukaz na vitamíny zůstaly osvobozeny od daně, ale v případě 
pracovního výročí by již bylo nutné částku přesahující stanovený limit, 
tedy 500 Kč, považovat za zdanitelný příjem.

***

Možnosti čerpání FKSP
 ✒ Dotaz:

Jsme příspěvková organizace územně samosprávného celku. Jaké 
jsou možnosti čerpání FKSP na rekreace (§ 8) a kulturu, vzdělává-
ní, tělovýchovu a  sport (§  9)? Lze přispívat i  na  letenky či pobyty 
rezervované např. přes booking.com? Jak by měl vypadat doklad 
od  těchto poskytovatelů, aby byl v  souladu s  vyhláškou o  FKSP 
a  dalšími předpisy? Na  co všechno je možné přispívat podle §  9? 
Je možné přispívat např. na  permanentku na  fotbalové zápasy 
v zahraničí včetně letenky, na členství v nějakém sportovním klubu 
(tenisový klub, golfový klub apod.), na lístky do kina, na předplat-
né Netflix? Jak by v  těchto případech měl vypadat doklad, aby 
splnil všechny náležitosti? A lze zaměstnanci přispívat až do výše 
100 % nákladů? Např. letenka stojí 5 000 Kč, lístek na Ligu mistrů 
také 5 000 Kč, lze přispět celou částkou 10 000 Kč?

Odpověď (kolektiv autorů společnosti 22HLAV):
Vyhláška č.  114/2002  Sb., o  fondu kulturních a  sociálních potřeb, 
nestanovuje, jaký doklad je pro poskytnutí příspěvku nutný. Co však 
považujeme za nejdůležitější, je, že příspěvek musí být v tomto případě 
poskytnut jako nefinanční. A z toho důvodu považujeme booking.com 
za velmi složitě použitelný. Booking.com funguje ve většině případů přes 
online objednávky a jejich úhradu platební kartou dopředu nebo na mís-
tě během pobytu. A jelikož musí úhradu rekreace provést zaměstnavatel, 
bylo by nutné provést i  platbu kartou zaměstnavatele. Není přípustné, 
aby úhradu provedl zaměstnanec a  zaměstnavatel mu částku násled-
ně proplatil. Pokud je však splnění tohoto ve  vaší organizaci možné, 
následně bude stačit jako doklad k transakci přiložit objednávku, resp. 
potvrzení o pobytu, které vám booking.com a podobné servery (trivago.
cz, hotel.cz apod.) poskytnou po objednání zájezdu. 
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Co se týká letenek, výklady se shodují na tom, že příspěvek z FKSP na sa-
motnou dopravu není možné poskytnout. 
Doklad nemá žádná extra specifika, musí obsahovat datum vystavení, 
identifikační údaje dodavatele a odběratele (zaměstnavatel), cenu služ-
by, popis služby s tím, že by mělo být uvedeno, že jde o rekreaci, zájezd, 
vstupenku apod. pro zaměstnance XXX. Samozřejmě, pokud je vaše 
organizace plátcem DPH, musí doklad splňovat požadavky daňového 
dokladu, které jsou uvedeny v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z při-
dané hodnoty.
Vyhláška v  §  9 praví mimo jiné: „Z  fondu lze přispívat zaměstnancům 
a jejich rodinným příslušníkům na a) vstupenky na kulturní, tělovýchov-
né a sportovní akce a na dopravu na tyto akce, b) náklady na kulturní, 
tělovýchovné a  sportovní akce pořádané organizační složkou státu, 
státním podnikem nebo příspěvkovou organizací, c)  náklady na  umě-
lecké, jazykové a  zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, 
prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním 
nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance.“ Z  daného 
vyplývá, že na vstupenky na fotbalové zápasy jakéhokoliv druhu je mož-
né z FKSP přispívat, stejně tak na dopravu na tyto akce, tedy například 
na letenku. Lístek do kina rovněž považujeme za vstupenku na kulturní 
akci, stejně tak členství v nějakém sportovním klubu by se dalo považovat 
za určitý typ vstupenky nebo permanentky do místa, kde se sportovní či 
tělovýchovné akce konají. Předplatné Netflixu bychom však do možností 
služeb, na něž jde z FKSP přispívat, nezahrnuli. O kulturu, sport ani tělo-
výchovu nejde a předplatné de facto televizního programu bychom ani 
nákladem na umělecké, jazykové a zájmové sdružení nenazývali. Vždy 
však bude záležet na vaší obhajobě, neboť podrobný výklad jednotlivých 
bodů vyhlášky není oficiálně k dispozici.
Pokud jde o  výše příspěvků, limit není v  žádném z  uvedených případů 
stanoven, lze přispívat až do výše 100 % nákladů.
Podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP jsou od daně z příjmů osvobozena nepe-
něžní plnění poskytovaná podle § 9 vyhlášky č. 114/2002 Sb. (příspěvky 
na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu,  sport, na kulturní pořady, sportovní 
akce).
Dále je samozřejmě nutné, aby částky benefitů byly srozumitelně a jasně 
popsány vnitřní směrnicí. Z hlediska možné diskriminace není přípustné, 
aby byly příspěvky poskytovány a kombinovány flexibilně podle aktuální 
situace. Dané je podmíněno i rozpočtem FKSP, který musí každá organi-
zace sestavovat.



FKSP Dotazy a odpovědi 97

8

Rovněž jen pro úplnost dodáváme, že  v  obou případech (§  8 a  §  9 vy-
hlášky) jde skutečně pouze o  příspěvky nepeněžní, je tedy nutné, aby 
zaměstnanec dodal zaměstnavateli doklad, který jej následně uhradí.

***

Mimořádný příspěvek zaměstnance při nařízené karanténě
 ✒ Dotaz:

Jak je to s přídělem do FKSP z „izolačky“? 

Odpověď (Ing. Zdeněk Morávek):
„Izolačka” neboli mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené 
karanténě, který je upraven zákonem č.  121/2021Sb., o  mimořádném 
příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, ve  znění pozdějších 
předpisů, náleží zaměstnanci, jemuž podle § 192 až § 194 zákoníku prá-
ce z  důvodu nařízené karantény vznikl nárok na  náhradu mzdy, platu 
nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.  
Jak dále vyplývá z  §  6 odst.  1 zákona o  mimořádném příspěvku za-
městnanci při nařízené karanténně, zaměstnavatel odečte z  částky 
pojistného odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval za-
městnancům na příspěvku. Na základě výše uvedeného se domnívám, 
že uvedený příspěvek by měl být účtován zápisem 336/331. 
Nicméně zveřejněný výklad MF ČR je založen na tom, že předpis nároku 
zaměstnance na mimořádný příspěvek od zaměstnavatele, který je vy-
branou účetní jednotkou, bude vykázán v souladu s § 33 odst. 2 písm. a) 
prováděcí vyhlášky na  položce výkazu zisku a  ztráty „A.I.13. Mzdové 
náklady“ (zaúčtován na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 521) a snížení 
povinného odvodu zaměstnavatele bude vykázáno v  souladu s  §  33 
odst.  2 písm.  b) prováděcí vyhlášky na  položce výkazu zisku a  ztráty 
„A.I.14. Zákonné sociální pojištění“ (zaúčtováno na stranu DAL syntetic-
kého účtu 524). 
Je tedy otázkou, zda bude z  tohoto mimořádného příspěvku tvořen 
FKSP. U  první varianty účtování je tato otázka irelevantní, protože 
nedochází k  účtování do  mzdových nákladů, v  případě výkladu podle 
MF ČR je ale tato otázka již namístě. Jak vyplývá z již zmiňované úpravy 
§ 2 odst. 1 vyhlášky o FKSP, základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 
v  organizačních složkách státu a  v  příspěvkových organizacích 2  % 
z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, po-
případě na  mzdy a  náhrady mzdy a  odměny za  pracovní pohotovost. 
Jak vyplývá dále z § 1 zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při 
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nařízené karanténě, jedná se o mimořádný příspěvek, který není platem 
ani náhradou platu, popřípadě mzdou nebo náhradou mzdy. Z  toho 
důvodu se  tedy domnívám, že  z  tohoto příspěvku se  FKSP vytvářet 
nebude. Nicméně názory a výklady se zatím, někdy i velmi překvapivě, 
stále vyvíjejí, nelze tedy vyloučit i  jiný závěr. Zatím je situace ohledně 
tohoto příspěvku, bohužel, poněkud zmatečná.   

***

Vlastní poznámky:
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9 Úplné znění vybraných vyhlášek
9.1 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních 

a sociálních potřeb, ve znění účinném 
k 1. 1. 2022 

č. 114/2002 Sb.
VYHLÁŠKA

Ministerstva financí
ze dne 27. března 2002

o fondu kulturních a sociálních potřeb
Ve znění:

Předpis č. K datu Poznámka
510/2002 Sb. (k 12. 12. 2002) mění § 11 odst. 1 a 2, v § 14 doplňuje 

odst. 4
100/2006 Sb. (k 1. 4. 2006) vkládá § 12a včetně pozn. č. 9a
100/2006 Sb. (k 1. 1. 2007) mění § 12 včetně pozn. č. 9
355/2007 Sb. (k 1. 1. 2008) mění § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 písm. a)
365/2010 Sb. (k 1. 1. 2011) mění § 2 odst. 1, § 8 a § 9
434/2013 Sb. (k 1. 1. 2014) mění § 2, § 3 odst. 3, § 12, § 14 odst. 1 

písm. d)
353/2015 Sb. (k 1. 1. 2016) mění § 2 odst. 1 a § 3 odst. 3
353/2015 Sb. (k 1. 1. 2017) mění § 2 odst. 1
357/2019 Sb. (k 1. 1. 2020) mění, celkem 41 novelizačních bodů; 

nové přechodné ustanovení
612/2020 Sb. (k 1. 1. 2021) mění § 3, § 4 a § 7
612/2020 Sb. (k 1. 1. 2022) mění § 12

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., 
o  rozpočtových pravidlech a  změně některých souvisejících zákonů (roz-
počtová pravidla), ve  znění zákona č.  174/2007  Sb., zákona č.  306/2008 
Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., 
o státním podniku:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje výši tvorby fondu kulturních a  sociálních potřeb 
(dále jen „fond“), další příjmy a  hospodaření s  fondem ve  státním podniku, 
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v organizačních složkách státu a ve státních příspěvkových organizacích1) a pří-
spěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky (dále jen 
„příspěvková organizace“).

§ 2
Výše tvorby fondu

(1) Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí v organizačních složkách státu 
a v příspěvkových organizacích 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných 
na  platy a  náhrady platů, popřípadě na  mzdy a  náhrady mzdy a  odměny 
za pracovní pohotovost.
(2) Státní podnik tvoří fond
a)  základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčto-

vaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, a
b)  dalšími příděly ze zisku.
(3) Nelze-li z důvodu ztráty nebo nedostatku zisku využít ke krytí základního 
přídělu do fondu postup podle ustanovení § 19 zákona o státním podniku, 
nebo jsou-li prostředky rezervního fondu nedostačující, vytvoří státní pod-
nik fond i v nižší výši, kterou umožňuje výše zisku nebo zůstatek rezervního 
fondu.
(4) Další příjmy fondu tvoří:
a)  náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku poří-

zenému z fondu,
b)  peněžní a jiné dary určené do fondu.
(5) U příspěvkových organizací jsou příjmem fondu také příjmy z pronájmu 
rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz příspěvková organizace 
přispívá z fondu.

Hospodaření s fondem
§ 3

(1) Organizační složka státu, státní podnik a příspěvková organizace sestavuje 
rozpočet fondu a stanoví způsob jeho čerpání. Při používání fondu se postu-
puje v  souladu se  schváleným rozpočtem a  lze z  něj čerpat pouze výdaje 
podle § 4 až 14a. Pro spolurozhodování odborové organizace platí zvláštní 
právní předpis.2)

(2)  Prostředky fondu příspěvkových organizací zřízených územními 
samosprávnými celky se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček za-
hraničních bank. Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové 
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organizace se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní 
pokladně. Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fon-
du se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž 
k tvorbě fondu došlo.
(3)  Organizační složka státu, státní podnik a  příspěvková organizace může 
přispívat pouze na plnění a činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje 
nebo pořídí od  jiné organizační složky státu nebo právnické anebo fyzické 
osoby. Zaměstnancům v pracovním poměru, státním zaměstnancům podle 
zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům a dů-
chodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro 
invaliditu třetího stupně pracovali u organizační složky státu, státního podni-
ku nebo příspěvkové organizace, (dále jen „zaměstnanec“) a jejich manželům, 
manželkám, partnerům, partnerkám2a), druhům, družkám a nezaopatřeným 
dětem3) včetně dětí svěřených do  pěstounské nebo poručnické péče a  dětí 
svěřených soudem do  péče zaměstnance (dále jen „rodinný příslušník“) 
se poskytne plnění nebo činnost podle věty první za cenu sníženou o příspě-
vek z fondu.
(4) Příspěvek lze poskytnout pouze z fondu té organizační složky státu, stát-
ního podniku nebo příspěvkové organizace, která činnost nebo plnění zcela 
uhradila.
(5) Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.
(6) Příspěvkem podle této vyhlášky, pokud není stanovena jeho výše, může 
být i plná úhrada nákladů.
(7) Zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých zaměstnanci organizační 
složky státu nebo příspěvkové organizace podle § 6 a § 11 odst. 2 může být 
prominut za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem4), nejvýše 
však lze prominout částku 30  000  Kč. Zůstatek nesplacených zápůjček po-
skytnutých zaměstnanci státního podniku podle § 6 a § 11 odst. 2 může být 
v případě tíživých sociálních poměrů prominut v souladu s pravidly hospoda-
ření s fondem, nejvýše lze však prominout částku 30 000 Kč.
(8) Veškerá plnění z  fondu, s výjimkou peněžitého příspěvku na stravování, 
sociálních výpomocí, sociálních zápůjček a darů, jsou zaměstnancům posky-
tována nepeněžní formou.

§ 4
(1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz mateřské školy podle školského 
zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině, kulturních 
zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabili-
tačních zařízení včetně masáží a zařízení pro zájmovou činnost organizačních 
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složek státu, státních podniků a příspěvkových organizací (dále jen „zařízení 
sloužící kulturnímu a  sociálnímu rozvoji zaměstnanců“) a  na  provoz auto-
busu, a to v rozsahu, v jakém jsou využívány pro potřeby zařízení sloužícího 
kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků.
(2) Z fondu lze přispívat zaměstnancům na:
a)  vitaminové prostředky,
b)  dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky,
c)  preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytova-

né dentální hygienistkou a  preventivní, léčebnou a  diagnostickou péči 
na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče,

d)  očkování proti infekčním onemocněním.
(3)  Příspěvek podle odstavce  2 lze poskytnout, není-li plnění ani částečně 
hrazeno z  veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na  základě 
povinnosti stanovené jiným právním předpisem.
(4)  Z  fondu lze přispívat na  vybavení ke  zlepšení pracovních podmínek, 
na  pracovní oděvy a  obuv, a  to nad povinné vybavení, na  jednotné oble-
čení a  na vybavení pro sportovní a  zájmovou činnost, které je půjčováno 
zaměstnancům.
(5) Pokud jsou zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců 
využívána i pro jiné účely, je nutno poměrnou část nákladů uhradit z provoz-
ních nákladů ze zdrojů stanovených pro tuto činnost právními předpisy (např. 
vzdělávání zaměstnanců).5)

(6) Z fondu lze přispívat na náklady za dočasné užívání zařízení jiných organi-
začních složek státu nebo osob, pokud slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji 
zaměstnanců a rodinných příslušníků.
(7)  Z  fondu lze přispívat zaměstnancům na  úhradu tištěných knih, včetně 
obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % 
plochy knihy.

§ 4a
Příspěvek na použití zařízení péče o děti

Z  fondu lze zaměstnancům přispívat na  náklady za  použití mateřské školy 
podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské 
skupině. Pro účely tohoto ustanovení se § 3 odst. 4 nepoužije.
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§ 5
Pořízení hmotného majetku

Z fondu se hradí pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociál-
ním potřebám zaměstnanců.6)

§ 5a
Příspěvek na dopravu do zaměstnání

Z fondu lze zaměstnanci přispívat na dopravu do a ze zaměstnání pravidel-
nou hromadnou dopravou osob, jde-li o  pravidelnou hromadnou dopravu 
podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

§ 6
Zápůjčky na bytové účely

(1) Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskytnout z prostředků 
fondu zápůjčku na:
a)  pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní 

bydlení, na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení 
a na provedení změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá 
pro vlastní bydlení,

b)  koupi bytového zařízení,
c)  nesplacený zůstatek zápůjčky z fondu na bytové účely poskytnuté před-

chozím zaměstnavatelem a  na  nesplacený zůstatek zápůjčky z  fondu 
na bytové účely manžela (manželky).

(2)  Zápůjčky z  prostředků fondu jsou bezúročné a  poskytují se  za  těchto 
podmínek:
a)  zaměstnanci je možno poskytnout i  více zápůjček; součet zůstatků ne-

splacených zápůjček poskytnutých zaměstnanci a  nové zápůjčky podle 
odstavce 1 nesmí přesáhnout 300 000 Kč, z toho podle odstavce 1 písm. b) 
částku 100 000 Kč,

b)  každá zápůjčka je splatná nejpozději do 10 let od uzavření smlouvy o zá-
půjčce; prostředky z poskytnuté zápůjčky lze použít pouze k přímé úhradě 
účelu, který byl dohodnut ve smlouvě o zápůjčce.

(3)  Dojde-li ke  skončení pracovního nebo služebního poměru, je zápůjčka 
splatná nejpozději do  šesti měsíců ode dne jeho skončení, pokud není 
ve smlouvě o zápůjčce stanoveno jinak.
(4) Zápůjčky nelze poskytnout na úhradu nákladů, které již byly kryty zápůjč-
kou nebo úvěrem od bank nebo poboček zahraničních bank nebo jiné osoby. 
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Zápůjčku nelze dále poskytnout na vypořádání společného jmění manželů, 
vypořádání dědiců a jiné majetkoprávní vypořádání.

§ 7
Stravování

Z fondu lze přispívat zaměstnancům na stravování podle právních předpisů 
upravujících stravování v  organizační složce státu, příspěvkové organizaci 
a státním podniku a na peněžitý příspěvek na stravování, nejvýše však 45 % 
tohoto příspěvku.

§ 8
Rekreace

Z  fondu lze přispívat zaměstnancům a  jejich rodinným příslušníkům na  re-
kreaci, včetně rehabilitace a  lázeňské léčby, rekreační pobyty ve  vlastních 
zařízeních nebo pořízených od  jiných organizačních složek státu nebo 
od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí.

§ 9
Kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport

Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na
a)  vstupenky na  kulturní, tělovýchovné a  sportovní akce a  na  dopravu 

na tyto akce,
b)  náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační 

složkou státu, státním podnikem nebo příspěvkovou organizací,
c)  náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odbor-

ným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným 
vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance.

§ 10
Výměnné akce

Při vzájemných výměnných rekreacích, zájezdech, kulturních akcích a spor-
tovních soutěžích lze při zajištění vzájemnosti z  fondu hradit pobytové 
náklady zaměstnanců a rodinných příslušníků jiných tuzemských i zahranič-
ních právnických a fyzických osob.
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§ 11
Sociální výpomoci a zápůjčky

(1) Z fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, 
popř. jejich nejbližším pozůstalým, v mimořádně závažných případech a při 
řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací. Sociální výpomoc 
může v  jednotlivém případě činit nejvýše 30 000 Kč, v případech postižení 
živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na  územích, 
na kterých byl vyhlášen nouzový stav, nejvýše 50 000 Kč.
(2)  Na  základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnout k  překle-
nutí tíživé finanční situace bezúročnou zápůjčku nejvýše 50  000  Kč nebo 
100  000  Kč v  případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo 
průmyslovou havárií na  územích, na  kterých byl vyhlášen nouzový stav, 
se splatností do 5 let od uzavření smlouvy o zápůjčce. Při skončení pracovní-
ho nebo služebního poměru je zápůjčka splatná nejpozději do šesti měsíců 
ode dne jeho skončení, pokud není ve smlouvě o zápůjčce stanoveno jinak.
(3) Sociální výpomoci a zápůjčky podle odstavců 1 a 2 se poskytují peněžní 
formou v souladu s rozpočtem fondu.

§ 12
Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření 

a účet dlouhodobých investic Penzijní připojištění 
a doplňkové penzijní spoření

Z fondu lze přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění9), nebo doplňkové 
penzijní spoření11), nebo účet dlouhodobých investic podle zákona upra-
vujícího podnikání na kapitálovém trhu, nejvýše však 100 % částky, kterou 
se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů.

§ 12a
Pojistné na soukromé životní pojištění

Z fondu lze hradit pojišťovně za zaměstnance část pojistného na soukromé 
životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem 
jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací 
činnosti na  území České republiky podle zvláštního právního předpisu9a), 
nejvýše však 50 % částky pojistného, kterou se zaměstnanec zavázal hradit, 
za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 
kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.
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§ 13
Příspěvek odborové organizaci

Z fondu lze poskytovat příspěvek odborové organizaci, která působí u organi-
zační složky státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace, na úhradu 
prokazatelných nákladů, které jí vznikají v  souvislosti s  plněním oprávnění 
vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

§ 14
Dary

(1) Z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary
a)  za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osob-

ní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech 
a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance 
a jejich rodinné příslušníky,

b)  při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo 
služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat 
i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních 
výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na  základě dohody 
o práci konané mimo pracovní poměr,

c)  při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku,
d)  při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 

třetího stupně.
(2) Za mimořádnou aktivitu podle odstavce 1 písm. a) lze z fondu poskytnout 
dar i jiným fyzickým osobám než zaměstnancům.
(3) Celková výše darů může činit nejvýše 15 % ze základního přídělu. Nevy-
čerpanou část limitu lze převádět do dalšího roku pro stejný účel, a  to nad 
stanovený limit.
(4) Dary lze poskytovat též jiným fyzickým osobám nebo příspěvkovým or-
ganizacím postiženým živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou 
havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav. Na tyto dary se ne-
vztahuje omezení podle odstavce 3.

§ 14a
Jiné úhrady z fondu

Z fondu lze hradit pořízení smuteční kytice nebo smutečního věnce v případě 
úmrtí zaměstnance.
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Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení
§ 15

Prostředky fondu vytvořené a pohledávky za zaměstnanci vzniklé z poskyt-
nutých půjček před účinností této vyhlášky se považují za prostředky fondu 
a pohledávky podle této vyhlášky.

§ 16
(zrušen vyhl. č. 357/2019 Sb. k 1. 1. 2020)

§ 17
Zrušují se:
1.  vyhláška č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
2.  vyhláška č. 167/1997 Sb., kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí 

č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
3.  vyhláška č.  314/1999  Sb., kterou se  mění vyhláška Ministerstva financí 

č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky 
č. 167/1997 Sb.

§ 18
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2002.

* * *

Článek II vyhl. č. 357/2019 Sb. zní:
Čl. II

Přechodné ustanovení

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky neuplatňují 
čl. I bod 37 do 30. června 2020.

Poznámky pod čarou
1)  § 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v práv-

ních vztazích, ve znění zákona č. 501/2001 Sb.
2)  § 225 zákoníku práce.
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2a)  Zákon č.  115/2006  Sb., o  registrovaném partnerství a  o  změně některých souvisejících 
zákonů

3)  § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., 
zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 271/2001 Sb.

4)  § 34 zákona č. 219/2000 Sb.
5)  § 68 zákona č. 218/2000 Sb.
6)  § 50 zákona č. 218/2000 Sb.
9)  Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
9a)  Zákon č.  363/1999  Sb., o  pojišťovnictví a  o  změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
11)  Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
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9.2 Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech 
na stravování a jejich úhradě v příspěvkových 
organizacích zřízených územními 
samosprávnými celky, ve znění účinném 
k 21. 4. 2021

č. 84/2005 Sb.
VYHLÁŠKA

ze dne 14. února 2005
o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích 

zřízených územními samosprávnými celky

Ve znění:

Předpis č. K datu Poznámka
94/2006 Sb. (k 1. 4. 2006) v § 5 odst. 5 nahrazuje druhou větu, 

vkládá § 6a
17/2008 Sb. (k 1. 2. 2008) mění § 3, § 5, § 6 a § 6a
165/2021 Sb. (k 21. 4. 2021) mění; nové přechodné ustanovení

Ministerstvo financí stanoví podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náklady na  stravování a  jejich úhradu v  příspěv-
kových organizacích zřízených územními samosprávnými celky1)  (dále jen 
„organizace”).

Stravování zabezpečované v organizacích ve vlast-
ním zařízení

§ 2
V organizaci, která sama zajišťuje stravování ve vlastním stravovacím zařízení, 
tvoří náklady na stravování:
a)  náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel 

pro stravování (dále jen „pořizovací cena surovin”),
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b)  náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných doplňkových 
jídel a nápojů (dále jen „doplňkové jídlo”),

c)  ostatní provozní náklady na stravování (věcné, osobní a další režijní nákla-
dy) včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin (dále jen „náklady 
na provoz”).

§ 3
(1) Náklady podle § 2 písm. a) a b) jsou v plné výši hrazeny strávníky a příspěv-
kem z fondu kulturních a sociálních potřeb2) stanoveným kolektivní smlouvou 
nebo vnitřním předpisem (dále jen „příspěvek z fondu”).
(2) Náklady na provoz podle § 2 písm. c) hradí organizace v plné výši, a  to 
z nákladů na svou hlavní činnost.
(3) Zaměstnanci v pracovním poměru a žáci středních škol a studenti, kteří 
u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním3) nebo prak-
tickou přípravou3), pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních 
právních předpisů, hradí
a)  u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být zaměstnancům 

v  pracovním poměru snížena o  poskytnutý příspěvek z  fondu (dále jen 
„snížená úhrada”),

b)  u doplňkového jídla pořizovací cenu surovin.
(4) Organizace poskytuje zaměstnancům uvedeným v odstavci 3 za sníženou 
úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud zaměstnanec vyko-
nává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě 
výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a) nebo v místě výkonu práce 
stanoveném ve jmenování5).
(5)  Organizace může  zaměstnancům  uvedeným v  odstavci  3 poskytnout 
za  sníženou úhradu další hlavní jídlo v  kalendářním dni, pokud  zaměstna-
nec  vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v  úhrnu s  povinnou 
přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnan-
ci podle zákoníku práce3b), v daném kalendářním dni v místě výkonu práce 
sjednaném v  pracovní smlouvě3a)  nebo v  místě výkonu práce stanoveném 
ve jmenování5).
(6) Organizace může bývalým zaměstnancům, kteří u ní pracovali při odcho-
du do starobního důchodu, nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího 
stupně, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně v případě, 
že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.
(7)  Organizace může zaměstnancům činným u  ní na  základě dohod o  pra-
cích konaných mimo pracovní poměr, pokud je to umožněno v  kolektivní 
smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise, poskytnout jedno hlavní jídlo 
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v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin v případě, že je-
jich přítomnost v práci trvá v tomto kalendářním dni alespoň 3 hodiny.
(8)  Poskytuje-li organizace jídla na základě smlouvy o stravování organizační 
složce státu, právnické nebo fyzické osobě, musí dohodou sjednaná cena 
hlavního jídla krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením podle § 2.

Stravování zabezpečované prostřednictvím organi-
zační složky státu, právnické nebo fyzické osoby

§ 4
V organizaci zajišťující stravování na základě smlouvy s organizační složkou 
státu, právnickou nebo fyzickou osobou tvoří náklady na  stravování cena 
za poskytnutou službu sjednaná ve smlouvě.

§ 5
(1) Organizace uhradí z nákladů podle § 4 z ceny hlavních jídel až 55 %, z ná-
kladů na svou hlavní činnost. Nejvyšší úhrada nesmí přesáhnout 70 % horní 
hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až  12 hodin podle zvláštního 
právního předpisu4) . Zbývající část sjednané ceny hradí zaměstnanci uvedení 
v § 3 odst. 3. Organizace jim může poskytnout příspěvek z fondu.
(2) Organizace poskytuje zaměstnancům uvedeným v § 3 odst. 3 za sníženou 
úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud zaměstnanec vyko-
nává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě 
výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a) nebo v místě výkonu práce 
stanoveném ve  jmenování5)  . Organizace může  zaměstnancům  uvedeným 
v § 3 odst. 3 poskytnout za úhradu podle věty první další hlavní jídlo v daném 
kalendářním dni, pokud  zaměstnanec  vykonává práci pro organizaci déle 
než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen 
poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b)  , v  místě výkonu práce 
sjednaném v  pracovní smlouvě3a)  nebo v  místě výkonu práce stanoveném 
ve jmenování5) .
(3)  Náklady spojené s  dovozem a  výdejem jídel v  případě dovážení jídel 
do vlastní výdejny hradí organizace z nákladů na svou hlavní činnost.
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§ 6
Stravování zabezpečované ve vlastním zařízení 

organizační složkou státu, právnickou nebo fyzickou 
osobou

(1)  Jsou-li příprava a výdej jídel zajišťovány ve vlastním stravovacím zaříze-
ní  organizace organizační složkou státu, právnickou nebo fyzickou osobou 
formou služby, za  podmínky, že  náklady na  provoz jsou hrazeny z  nákladů 
na hlavní činnost organizace, postupuje se obdobně podle § 3.
(2)  V  případě smluvního zajištění  stravování formou pronájmu vlastního 
stravovacího zařízení organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě 
se  u  organizace za  náklady na  stravování považuje až  55  % smluvní ceny 
hlavních jídel. Náklady na  stravování u  organizace však nesmí přesáhnout 
70  % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 - 12 hodin podle 
zvláštního právního předpisu4). Organizace je hradí z nákladů na svou hlavní 
činnost. Při ostatních úhradách se postupuje obdobně podle § 5 odst. 2 a 3.

§ 6a
Společná ustanovení

(1) Je-li stravování zabezpečováno ve vlastním stravovacím zařízení podle § 2 
a 3 nebo podle § 6 odst. 1, nemůže organizace současně zabezpečovat stra-
vování prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické 
osoby podle § 4 a 5, s výjimkami uvedenými v odstavci 2.
(2) Je-li stravování zabezpečováno ve vlastním stravovacím zařízení, je možné 
zabezpečit stravování prostřednictvím organizační složky státu, právnické 
nebo fyzické osoby pouze zaměstnanci uvedenému v § 3 odst. 3,
a)  kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu; 
požadavek na zajištění stravy odpovídající zdravotnímu stavu zaměstnance 
musí být organizaci doložen písemným lékařským potvrzením s doporuče-
ným typem stravování, vystaveným příslušným odborným lékařem,
b) který na základě rozhodnutí organizace vykonává v pracovní době práci 
pro organizaci mimo pracoviště organizace na jiném dohodnutém místě6) ,
c) pokud odběr hlavního jídla, případně dalšího hlavního jídla spadá do doby, 
kdy je vlastní stravovací zařízení uzavřeno, nebo
d) pokud jde o období, kdy je vlastní stravovací zařízení mimo provoz.
(3)  V  případech uvedených v  odstavci  2 může organizace zaměstnancům 
místo zabezpečení stravování podle §  4 a  5 poskytovat peněžitý příspěvek 
na stravování podle § 33b odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Pokud organizace rozhodne, že v případech uvedených v odstavci 2 
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bude zabezpečovat zaměstnancům stravování podle § 4 a 5, nebo rozhodne, 
že  bude v  těchto případech zaměstnancům poskytovat peněžitý příspěvek 
na stravování, musí ke všem dotčeným zaměstnancům přistupovat stejně.
(4)    Každé místně oddělené pracoviště postupuje podle odstavců  1 
až 3 samostatně.
(5)  Je-li stravování zajišťováno a hrazeno podle § 4 a 5, může být zajišťováno 
a hrazeno na základě smlouvy s více organizačními složkami státu, právnický-
mi nebo fyzickými osobami.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2005.
* * *

Článek II vyhl. č. 165/2021 Sb. zní:
Čl. II

Přechodné ustanovení
Smlouvy o závodním stravování uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky se považují za smlouvy o stravování podle vyhlášky č. 84/2005 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Poznámky pod čarou
1)  § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2)  § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
3)  § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
3a)  § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.
3b)  § 88 a 89 zákoníku práce.
4)  § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.
5)  § 33 odst. 3 zákoníku práce.
6)  § 2 odst. 2 zákoníku práce.
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9.3 Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech 
na stravování a jejich úhradě v organizačních 
složkách státu a státních příspěvkových 
organizacích, ve znění účinném k 1. 4. 2021

č. 430/2001 Sb.
VYHLÁŠKA

Ministerstva financí
ze dne 3. prosince 2001

o nákladech na stravování a jejich úhradě v orga-
nizačních složkách státu a státních příspěvkových 

organizacích
Ve znění:

Předpis č. K datu Poznámka
99/2006 Sb. (k 1. 4. 2006) mění v § 5 odst. 3 a § 7
354/2007 Sb. (k 1. 1. 2008) mění § 3, § 5 a § 7
335/2013 Sb. (k 1. 1. 2014) vkládá v § 3 odst. 12
129/2021 Sb. (k 1. 4. 2021) mění; nové přechodné ustanovení

Ministerstvo financí stanoví podle § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náklady na stravování a jejich úhradu v organizačních 
složkách státu a státních příspěvkových organizacích1) (dále jen „organizace”).

Stravování zabezpečované prostřednictvím vlast-
ních zařízení

§ 2
V organizaci, která sama zajišťuje stravování ve vlastním stravovacím zařízení, 
tvoří náklady na stravování:
a)  náklady na  suroviny (potraviny) spotřebované na  přípravu podávaných 
hlavních jídel pro stravování (dále jen „pořizovací cena surovin”),
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b)  náklady na  suroviny (potraviny) spotřebované na  přípravu podávaných 
doplňkových jídel a nápojů (dále jen „doplňkové jídlo”),
c) ostatní provozní náklady na stravování včetně ztrát vzniklých přirozeným 
úbytkem surovin (dále jen „náklady na provoz”).

§ 3
(1) Náklady podle § 2 písm. a) a b) se hradí výnosy ze stravování. Výnosy ze stra-
vování jsou tvořeny úhradami od strávníků a příspěvkem z fondu kulturních 
a sociálních potřeb2) (dále jen „příspěvek z fondu”). Organizace o těchto nákla-
dech a výnosech účtuje na příslušných účtech nákladů a výnosů.
(2) Náklady na provoz podle § 2 písm. c) hradí organizace v plné výši, a  to 
organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub 
nákladů hlavní činnosti.
(3) Pro zabezpečení peněžních operací podle odstavce 1 zřizuje organizační 
složka státu samostatný běžný účet závodního stravování.
(4)  Zaměstnanci v  pracovním poměru, státní zaměstnanci podle zákona 
o  státní službě, příslušníci bezpečnostního sboru ve  služebním poměru, 
vojáci z povolání, soudci a žáci nebo studenti, kteří u organizace vykonávají 
činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou2a), pokud 
není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí, 
není-li dále stanoveno jinak,
a)  u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být snížena o poskyt-

nutý příspěvek z fondu, (dále jen „snížená úhrada”),
b)  u doplňkového jídla náklady na spotřebované suroviny.
(5)  Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v  odstavci 4 za  sníženou 
úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci 
pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu 
práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě služebního působiště3a) nebo 
v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích.
(6) Organizace může strávníkovi uvedenému v odstavci 4 poskytnout za sní-
ženou úhradu další hlavní jídlo v  kalendářním dni, pokud tento strávník 
vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, 
kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout tomuto strávníkovi podle zvlášt-
ních právních předpisů upravujících výkon jeho práce, v daném kalendářním 
dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě služebního 
působiště3a)  nebo v  místě výkonu funkce soudce podle zákona o  soudech 
a soudcích.
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(7)  Organizace může důchodcům, kteří u  ní pracovali při odchodu do  dů-
chodu, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni 
v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.
(8) Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr v  případě, že  je to umožněno kolektivní 
smlouvou nebo vnitřním předpisem, poskytnout v  době jejich přítomnosti 
v práci jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny 
surovin.
(9) Zaměstnanci organizace, který vykonává práci v jejím vlastním stravova-
cím zařízení a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, se poskytuje hlavní 
jídlo za podmínek uvedených v odstavcích 5 a 6. V případě, že je v organizaci 
strávníkům uvedeným v  odstavci 4 stanovena odlišná výše snížené úhrady 
jednotlivých hlavních jídel, uhradí tento zaměstnanec jejich průměrnou výši.
(10) Před zahájením provozu stravovacího zařízení nebo při potřebě zvýšení 
zásob může organizační složka státu poskytnout na samostatný běžný účet 
závodního stravování prostředky ze svého rozpočtu. Tyto prostředky se vrátí 
při trvalém snížení stavu zásob, nejpozději však při ukončení činnosti vlastní-
ho stravovacího zařízení.
(11) Poskytuje-li organizace jídla na základě smlouvy o stravování jiné orga-
nizaci nebo jiné právnické nebo fyzické osobě, musí dohodou sjednaná cena 
hlavního jídla krýt veškeré náklady spojené s  jeho pořízením podle § 2. Or-
ganizační složka státu převede z částky, kterou obdržela na základě smlouvy 
o stravování, část odpovídající nákladům na provoz na příjmový účet státního 
rozpočtu.
(12) U organizací v působnosti jednoho správce kapitoly státního rozpočtu 
nemusí při zajišťování stravování podle odstavce 11 sjednaná cena hlavního 
jídla krýt náklady na provoz.

Stravování zabezpečované prostřednictvím jiné 
organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby

§ 4
V organizaci zajišťující stravování na základě smlouvy s jinou organizací nebo 
jinou právnickou nebo fyzickou osobou tvoří náklady na  stravování cena 
za poskytnutou službu sjednaná ve smlouvě.

§ 5
(1) Organizace uhradí z nákladů podle § 4 z ceny hlavních jídel až 55 %, a to 
organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub 
nákladů své hlavní činnosti. Nejvyšší úhrada může však být do výše 70 % horní 
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hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až  12 hodin podle zvláštního 
právního předpisu.4)

(2) Zbývající část sjednané ceny hradí strávníci uvedení v § 3 odst. 4. Organi-
zace jim může poskytnout příspěvek z fondu.
(3)  Organizace poskytuje strávníkovi uvedenému v  §  3 odst.  4 za  úhradu 
sníženou o  příspěvek z  fondu jedno hlavní jídlo v  kalendářním dni, pokud 
tento strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném ka-
lendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě 
služebního působiště3a)  nebo v  místě výkonu funkce soudce podle zákona 
o soudech a soudcích. Organizace může strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4 
poskytnout za tuto úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud tento 
strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestáv-
kou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout tomuto strávníkovi 
podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon jeho práce, v daném 
kalendářním dni v  místě výkonu práce sjednaném v  pracovní smlouvě3), 
v  místě služebního působiště3a) nebo v  místě výkonu funkce soudce podle 
zákona o soudech a soudcích.
(4)  Náklady spojené s  dovozem a  výdejem jídel v  případě dovážení jídel 
do vlastní výdejny hradí organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěv-
ková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti.

§ 6
Stravování zabezpečované ve vlastním zařízení ji-

nou organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou 
osobou

(1)  Jsou-li příprava a  výdej jídel zajišťovány ve  vlastním  stravovacím zaří-
zení  organizace jinou organizací nebo právnickou nebo fyzickou osobou 
za  podmínky, že  náklady na  provoz jsou hrazeny z  rozpočtu organizační 
složky státu nebo na  vrub nákladů hlavní činnosti příspěvkové organizace, 
postupuje se obdobně podle § 3.
(2)  V  jiném případě smluvního zajištění  stravování, než je uvedeno v  od-
stavci 1, se u organizace za náklady na stravování považuje až 55 % smluvní 
ceny hlavních jídel, maximálně však do  výše 70  % horní hranice stravného 
při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu.4) 

Organizační složka státu je hradí ze svého rozpočtu, příspěvková organizace 
na vrub nákladů své hlavní činnosti. Při ostatních úhradách se postupuje ob-
dobně podle § 5 odst. 2 a 3.
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Zvláštní ustanovení
§ 7

(1) Je-li stravování zajišťováno a hrazeno podle § 2 a 3 nebo podle § 6, je mož-
né zajišťovat a hradit stravování podle § 4 a 5 pouze
a)  strávníkovi uvedenému v  §  3 odst.  4, kterému nelze jinak zajistit stravu 

odpovídající jeho zdravotnímu stavu; požadavek na  zajištění stravy 
odpovídající zdravotnímu stavu strávníka musí být doložen písemným 
lékařským potvrzením vystaveným příslušným odborným lékařem s do-
poručeným typem stravování předloženým organizaci,

b)  strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4, pokud odběr hlavního jídla, případně 
dalšího hlavního jídla spadá do doby, kdy vlastní stravovací zařízení ne-
pracuje, nebo

c)  v období, kdy je vlastní stravovací zařízení mimo provoz.
(2) Je-li stravování zajišťováno a hrazeno podle § 4 a 5, může být zajišťováno 
a hrazeno na základě smlouvy s více organizacemi, právnickými nebo fyzic-
kými osobami.
(3) V případech uvedených v odstavci 1 může být poskytován peněžitý příspě-
vek na stravování podle § 69 odst. 4 rozpočtových pravidel. Je-li poskytován 
peněžitý příspěvek na stravování, nelze v těchto případech zajišťovat a hradit 
stravování podle § 4 a 5.
(4)  Každé místně oddělené pracoviště postupuje podle odstavců 1  až  3 
samostatně.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
* * *

Článek II vyhl. č. 129/2021 Sb. zní:
Čl. II

Přechodné ustanovení
Smlouvy o závodním stravování uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky se považují za smlouvy o stravování podle vyhlášky č. 430/2001 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
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Poznámky pod čarou
1)  §  54 zákona č.  219/2000  Sb., o  majetku České republiky a  jejím vystupování v  právních 

vztazích.
2)  § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
2a)  § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
3)  § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.
3a)  § 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

 § 4 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.
3b)  § 88 a 89 zákoníku práce.
3c)  § 60 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
4)  § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

Vlastní poznámky:
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