
III. 

ODŮVODNĚNÍ 
 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních 
potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen "návrh vyhlášky"). 
 
 

I. Obecná část 
 

Při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 
a 2018 bylo vládou rozhodnuto o navýšení přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb 
(dále i jen „FKSP“) o 0,5 % v roce 2016 a o 1 % v roce 2017 a letech následujících.  
 
V souvislosti s výše uvedeným bylo Ministerstvu financí uloženo zpracovat novelu vyhlášky 
č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve věci navýšení přídělu do fondu 
v roce 2016 a v letech následujících. Navržená úprava má za cíl postupně navrátit tvorbu 
fondu do původního stavu 2 % před tím, než byla v roce 2011 snížena na 1 % z důvodu 
snížení deficitu veřejných rozpočtů v minulých letech. Toto snížení však vedlo k výraznému 
omezení zdrojů fondu a tím i k zásadnímu snížení schopnosti plnění základních cílů a účelu 
FKSP v jednotlivých organizacích. Předkládané opatření bude znamenat zvýšení, resp. 
obnovení objemu poskytování zaměstnaneckých výhod zaměstnancům dotčených 
organizací tzn. organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací 
a příspěvkových organizací územních samosprávných celků. 
 
1. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 
Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění v zákonech č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 8 a § 60 (dále i jen „rozpočtová pravidla“) 
a č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 33 (dále i jen „o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“. Tuto úpravu 
stanoví Ministerstvo vyhláškou. 
 
Oprávnění Ministerstva financí vydávat v mezích své působnosti vyhlášky vyplývá 
z čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky, podle kterého ministerstva, jiné správní úřady 
a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní 
předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Zároveň je třeba dbát ustanovení čl. 11 odst. 5 
Listiny základních práv a svobod, podle kterého lze daně a poplatky ukládat jen na základě 
zákona, a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož mohou být povinnosti 
ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. 
 
Prováděcím právním předpisem, tedy vyhláškou, dle ustálené judikatury Ústavního soudu 
mohou být v souladu s výše uvedenou ústavní podmínkou jednotlivcům ukládány povinnosti, 
ovšem nikoliv povinnosti primární, tedy tyto základní povinnosti musí být stanoveny alespoň 
rámcově, ale přitom dostatečně jasně a určitě právním předpisem o síle zákona, který potom 
podzákonný právní předpis pouze upřesňuje. 
 
Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu musí přitom dostatečně jasně a určitě 
definovat otázky, jež zákonodárce přenechává právní úpravě v podzákonném předpisu, 
a zároveň nesmí tento prostor vymezovat natolik široce, aby prováděcí předpis zasahoval 
do sféry vyhrazené právnímu předpisu o síle zákona, tedy především právě do úpravy 
primárních povinností. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RDA2EF)



Stránka 2 (celkem 7) 

Zákony č. 218/2000 Sb. a 250/2000 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů jsou předpisy 
o síle zákona a upravují dostatečně jasně a určitě základní rámec práv a povinností, jejichž 
specifikace je obsažena v předkládaném návrhu vyhlášky. 
 
Vyhláška je v plném souladu se zmocněním daným oběma zákony o rozpočtových 
pravidlech. 
 
Oblast vyhlášky není upravena sekundárním právem Evropské unie a obecně nepodléhá 
harmonizaci na úrovni Evropské unie. Členské státy jsou povinny při výkonu svých 
pravomocí respektovat principy dané SFEU (zejména články 18, 45, 49, 56, 63) a dbát na to, 
aby nedocházelo k neodůvodněné diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo 
neodůvodněnému omezování volného pohybu osob, služeb a kapitálu nebo svobody 
usazování, jak bylo opakovaně potvrzeno Soudním dvorem Evropské unie. Navrhovaná 
právní úprava není s těmito principy v rozporu. 
 
Navrhovaná právní úprava je tedy plně slučitelná s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 
 
2. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, sociální 
dopady a dopady na životní prostředí 
 
Navrhovaná změna přinese navýšení rozpočtových výdajů v návrhu státního rozpočtu a další 
výdaje lze očekávat na straně příspěvkových organizací územních samosprávných celků.  
Navýšení o 0,5 %  v roce 2016 znamená dopad ve výši 0,72 mld. Kč. Navýšení o 1 % v roce 
2017 znamená dopad ve výši 1,45 mld. Kč a stejný dopad je i v roce 2018. Ve vládním 
návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016 jsou rozpočtovány prostředky na příděl do 
FKSP v celkové výši 1,5 %, ve výhledu na rok 2017 ve výši 2 % a v roce 2018 také ve výši 
2 %. Prostředky na zvýšení přídělu do FKSP jsou zabezpečeny v letech 2016 až 2018 
v jednotlivých rozpočtových kapitolách.   
 
Přímý dopad na podnikatelský sektor je nulový. Nepřímý vliv na podnikatelský sektor je velmi 
těžce odhadnutelný a vyčíslitelný, bude však pozitivní. S ohledem na zvýšení přídělu fondu 
dojde k rozšíření objemu služeb, které jsou poskytovány z FKSP dotčenými organizacemi 
jejich zaměstnancům, a tím ke zvýšení dodávek těchto plnění i od poskytovatelů z řad 
podnikatelského sektoru.   
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá sociální dopady, ani dopady na osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny, a ani dopady na životní prostředí. Může však napomoci 
řešení negativních sociálních situací u zaměstnanců dotčených organizací. 
 
3. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 
 
Současná právní úprava ani navrhovaná právní úprava nemá žádný negativní dopad 
ve vztahu k zákazu diskriminace. Naopak může zmírnit potenciální negativní tlak na dotčené 
organizace a riziko omezovat rozsah plnění v některých oblastech, tzn. i potenciální riziko 
diskriminace.  
 
4. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
V obecné rovině vyhláška č. 114/2002 Sb., nevyžaduje žádné zpracování osobních údajů 
nad rámec stávajícího zpracování osobních údajů, kterými zaměstnavatelé ve veřejném 
sektoru disponují již nyní na základě jiných právních předpisů v oblasti pracovně právních 
vztahů. 
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Návrh vyhlášky upravuje především změnu výše tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb, 
a to bez jakéhokoliv dopadu na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů. 
 
Návrh vyhlášky nepřijímá žádná opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální 
rizika ve vztahu k soukromí a ochraně osobních údajů. Vyhláška nepřijímá žádná opatření, 
která by zakládala nové zpracování osobních údajů či měnila již existující zpracování 
osobních údajů.  
 
Návrh vyhlášky není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované 
zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ani se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
 
5. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá žádná korupční rizika.  
 

 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

 
Návrh novely vyhlášky č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
1. Důvod předložení 

 
Důvodem předložení návrhu novely vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních 
potřeb, ve znění pozdějších předpisů, jsou mimo jiné požadavky vyplývající z jednání 
a dohody v rámci RHSD při sestavování rozpočtu pro rok 2016. Při sestavování návrhu 
státního rozpočtu na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018 bylo vládou 
rozhodnuto o navýšení přídělu do FKSP o 0,5 % v roce 2016 a o 1 % v roce 2017 a letech 
následujících za účelem navrácení tvorby fondu do původního stavu 2 % před tím, než byla 
od roku 2011 snížena na 1 % z důvodu snížení deficitu veřejných rozpočtů v minulých letech.  
V této souvislosti  je nezbytné promítnout toto rozhodnutí vlády i do právního řádu ČR, resp. 
zpracovat mimo jiné i novelu vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 
pozdějších předpisů. Dotčeny budou fondy kulturních a sociálních potřeb u 278 
organizačních složek státu a u 10 466 příspěvkových organizací (10 261 příspěvkových 
organizací územních samosprávných celků a 205 státních příspěvkových organizací), 
tzn. výhradně u subjektů z oblasti veřejné správy. Toto opatření bude znamenat zvýšení 
resp. obnovení objemu zaměstnaneckých výhod v těchto dotčených organizacích.  

 
2. Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností 

 
V roce 2011 bylo Ministerstvu financí uloženo, na základě usnesení vlády č. 563 z 11. 8. 
2010 k návrhu příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011 (bod III. 1 
e)), zpracovat novelu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, 
kterou měla být dočasně snížena tvorba základního přídělu do fondu z 2 % na 1 % z ročního 
objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy. 
Navržené opatření na výdajové straně státního rozpočtu mělo za cíl snížit plánovaný 
schodek státního rozpočtu v roce 2011 na udržitelnější míru a týkalo se tvorby fondu 
kulturních a sociálních potřeb u organizačních složek státu a u příspěvkových organizací, 
tzn. výhradně u subjektů z oblasti veřejné správy. Tato opatření znamenala snížení objemu 
poskytování zaměstnaneckých výhod zaměstnancům těchto dotčených organizací.  
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Předpokládaná úspora v rozpočtových výdajích na rok 2011 byla odhadována 
v organizačních složkách státu a v jimi zřizovaných příspěvkových organizacích na 1,2 mld. 
Kč. Další úspory ve výši cca 0,8 mld. Kč byly očekávány na straně příspěvkových organizací 
územních samosprávných celků. Obdobných úspor bylo dosaženo i v letech následujících.  
 
Rozdělení použití prostředků na plnění, které vyhláška umožňuje, závisí na rozhodnutí dané 
organizace, která sestavuje rozpočet fondu a stanoví způsob jeho čerpání. Vzhledem 
k tomu, že došlo k razantnímu snížení prostředků fondu, bylo u dotčených organizací nutné 
v rámci sestavování konkrétního rozpočtu fondu a způsobů jeho čerpání určit priority 
v poskytovaných plněních uvnitř dané organizace. Díky nízkému objemu prostředků fondu 
bylo plnění v mnoha organizacích výrazně omezeno (např. pouze na příspěvek 
na stravování a nejnutnější sociální plnění), což vedlo k zásadnímu snížení schopnosti 
plnění základních cílů a účelu FKSP v jednotlivých organizacích.  
 
Předkládaná úprava umožní výše uvedeným organizacím navrátit plnění fondu k účelu, 
ke kterému byl zřízen, obnovit plnění fondu v celém spektru jeho možností a plnit tak 
smysluplně jeho poslání. 
 
Navrhovaná změna přinese navýšení rozpočtových výdajů v návrhu státního rozpočtu a další 
výdaje lze očekávat na straně příspěvkových organizací územních samosprávných celků.  
Navýšení o 0,5 % v roce 2016 znamená dopad ve výši 0,72 mld. Kč. Navýšení o 1 % v roce 
2017 znamená dopad ve výši 1,45 mld. Kč a stejný dopad je i v roce 2018. 
 
Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016 jsou rozpočtovány prostředky 
na příděl do FKSP v celkové výši 1,5 %, ve výhledu na rok 2017 ve výši 2 % a v roce 2018 
také ve výši 2 %. Prostředky na zvýšení přídělu do FKSP jsou zabezpečeny v letech 2016 
až 2018 v jednotlivých rozpočtových kapitolách.   
 
3. Dotčené subjekty 

 
Dotčenými subjekty jsou výhradně organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, 
a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky, a to na základě 
následujících zákonů:  
 
1.   zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 8 a § 60; 
2.   zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, § 33. 
 
Hlavní dotčenou skupinou v pozitivním slova smyslu jsou zaměstnanci těchto organizací. 

 
 

Návrh variant řešení 

 
Varianta 0 

 
„Nulová“ varianta předpokládá, že bude zachován současný stav a nedojde ke změně 
ve vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 
předpisů.    
 
Vzhledem k tomu, že fond bude tvořen v současné nízké výši prostředků fondu, bude 
u dotčených organizací stále nutné v rámci sestavování konkrétního rozpočtu fondu 
a způsobů jeho čerpání určit hraniční priority v poskytovaných plněních uvnitř dané 
organizace. Díky nízkému objemu prostředků fondu zůstane plnění v mnoha organizacích 
omezeno (např. pouze na příspěvek na stravování a nejnutnější sociální plnění). Nebude tak 
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možné nadále plnění fondu v celém spektru jeho možností a plnit tak smysluplně jeho 
poslání. 
 
Varianta 1 

 
Dojde k postupnému navrácení tvorby fondu do původního stavu 2 % před tím, než byla 
v roce 2011 snížena na 1 % z důvodu snížení deficitu veřejných rozpočtů v minulých letech. 
Toto opatření bude znamenat zvýšení, resp. obnovení objemu poskytování 
zaměstnaneckých výhod zaměstnancům dotčených organizací tzn. organizačních složek 
státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a příspěvkových organizací územních 
samosprávných celků. 

  
 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 
S ohledem na rozhodnutí vlády je reálnou variantou pouze varianta č. 1, další nejsou 
přípustné. 
 
Varianta 0 

 
„Nulová“ varianta zachovává současný stav a nevykazuje žádný dopad na schodek státního 
rozpočtu. Nejsou zde sice žádné náklady na změnu, ani na publikování novely vyhlášky, zato 
hrozí nepřímé negativní následky zejména pak pokračování negativní situace, kdy FKSP 
není schopen v plné míře plnit svou funkci danou zákonem.   
 
Varianta 1 

 
Tato varianta bude znamenat zvýšení, resp. obnovení objemu zaměstnaneckých výhod 
v dotčených organizacích, na druhou stranu přinese navýšení rozpočtových výdajů 
ze státního rozpočtu a další výdaje lze očekávat na straně příspěvkových organizací 
územních samosprávných celků.  Navýšení o 0,5 % v roce 2016 znamená dopad ve výši 
0,72 mld. Kč. Navýšení o 1 % v roce 2017 znamená dopad ve výši 1,45 mld. Kč a stejný 
dopad je i v roce 2018. Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016 jsou 
rozpočtovány prostředky na příděl do FKSP v celkové výši 1,5 %, ve výhledu na rok 2017 
ve výši 2 % a v roce 2018 také ve výši 2 %. Prostředky na zvýšení přídělu do FKSP jsou 
zabezpečeny v letech 2016 až 2018 v jednotlivých rozpočtových kapitolách.   
 
Přímý dopad na podnikatelský sektor je nulový. Nepřímý vliv na podnikatelský sektor je velmi 
těžce odhadnutelný a vyčíslitelný, bude však spíše pozitivní. S ohledem na zvýšení přídělu 
fondu dojde k rozšíření pořizování služeb z fondu i od poskytovatelů z řad podnikatelského 
sektoru. 

 
1. Návrh řešení 
 
Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 
S ohledem na rozhodnutí vlády je relevantní pouze varianta č. 1.  
 
Navrhováno je tak novelou vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, 
zvýšit tvorbu základního přídělu do fondu v roce 2016 z 1 % na 1,5 % a v roce 2017 a letech 
následujících na 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, 
popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny 
a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních 
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činnostech žákům učilišť. Toto opatření bude znamenat zvýšení resp. obnovení objemu 
zaměstnaneckých výhod v těchto dotčených organizací.  
 
Navrhovaná změna přinese navýšení rozpočtových výdajů v návrhu státního rozpočtu a další 
výdaje lze očekávat na straně příspěvkových organizací územních samosprávných celků.  
Navýšení o 0,5 % v roce 2016 znamená dopad ve výši 0,72 mld. Kč. Navýšení o 1 % v roce 
2017 znamená dopad ve výši 1,45 mld. Kč a stejný dopad je i v roce 2018. 

 
Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016 jsou rozpočtovány prostředky 
na příděl do FKSP v celkové výši 1,5 %, ve výhledu na rok 2017 ve výši 2 % a v roce 2018 
také ve výši 2 %. Prostředky na zvýšení přídělu do FKSP jsou zabezpečeny v letech 2016 
až 2018 v jednotlivých rozpočtových kapitolách.   

 
2. Implementace a vynucování 

 
Účinnost vyhlášky se navrhuje od 1. ledna 2016. Naplňování dané změny „provedou“ 
dotčené subjekty. Kontrola naplňování bude prováděna standardní cestou příslušnými 
kontrolními orgány dle právních předpisů.  

 
3. Přezkum účinnosti 

 
Účinnost navrhovaného opatření bude průběžně kontrolována.  

 
4. Konzultace 
Konzultace byly prováděny v rámci Ministerstva financí při zpracovávání záměru vyhlášky 
a hodnocení dopadu na státní rozpočet. Dále pak probíhaly diskuze se zástupci dotčených 
subjektů, mimo jiné i v rámci jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. 

 
 
Kontakty na zpracovatele: 

 
Ministerstvo financí, odbor Účetnictví  
Ing. Martin Šabo, tel.: 257 044 868,  e-mail: martin.sabo@mfcr.cz 
Ing. Věra Zděnková, tel.: 257 044 064, e-mail: vera.zdenkova@mfcr.cz 
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II. Zvláštní část 

 
K Čl. I 
K bodu 1 a 2 
Zvyšuje se základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2016 z 1 % na 1,5 
% a pro rok 2017 a roky následující z 1,5 % na 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných 
na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní 
pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného 
výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť.  
 
K bodu 3 
Možnost přispívat z FKSP i státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, vyplývá 
přímo za zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Navrhuje se proto tuto možnost stanovit 
také přímo ve vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 
pozdějších předpisů,  která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Bude tím zajištěn soulad s právním předpisem vyšší právní síly a dojde k posílení 
právní jistoty dotčených subjektů.  
 
K Čl. II 
Účinnost 
Stanoví se okamžik nabytí účinnosti této vyhlášky. Navrhovaná úprava se vztahuje  na roky 
2016, 2017 a další léta, proto se navrhuje účinnost vyhlášky k 1. 1. 2016. 
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