
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 
předpisů  

Na základě úkolu z Porady vedení MF č. 39/2015 konané dne 20.10.2015 byl materiál vložen do systému eKLEP do meziresortního 
připomínkového řízení dopisem ministra dne 23.10 2015 s termínem dodání stanovisek do 13. 11. 2015. Ze 78 připomínkových 
míst připomínky uplatnilo 11 připomínkových míst. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Hlavní město Praha K bodu 2 (§ 2 odst. 1): 
V souladu s bodem 1 doporučujeme za čísla „1,5“ a „2“ vložit mezery. 
 

Vyhověno. 

K bodu 3 (§ 3 odst. 3): 
V souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova 
„podle zákona o státní službě“ nahradit slovy „podle jiného právního předpisu“ a 
doplnit je odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto 
jiného právního předpisu. 
 

Vysvětleno. 
V tomto kontextu je držen 
soulad se zněním zákona 
č. 218/2000 Sb., jehož je 
vyhláška prováděcím 
předpisem. 
V případě použití slov 
„podle jiného právního 
předpisu“ by uvedený 
termín mohl být vykládán 
šířeji než je záměrem, a to 
pak i s ohledem na využití 
poznámky pod čarou, 
která nemá normativní 
charakter. Zároveň je tím 
zajištěn soulad s právním 
předpisem vyšší právní 
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Stránka 2 (celkem 11) 

síly, tj. zákonem č. 
218/2000 Sb., který 
vyhláška provádí a 
nemůže tak okruh osob 
rozšiřovat. 

MPSV K bodu 3 - § 3 odst. 3 

V navrhovaném znění § 3 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb. požadujeme 
za slova „nezaopatřeným dětem“ vložit slova „nebo ostatním nezletilým 
nezaopatřeným dětem, které s nimi žijí v rodinné domácnosti,“. 
Odůvodnění:  

Navrhujeme rozšíření okruhu rodinných příslušníků, kterým je možné 
poskytovat plnění za cenu sníženou o příspěvek z fondu kulturních a sociálních 
potřeb (dále jen „FKSP“). Vedle vlastních nezaopatřených dětí zaměstnanců 
a dalších oprávněných osob, které jsou uvedeny v § 3 odst. 3 větě druhé, by mělo 
být připuštěno poskytnutí příspěvku rovněž na úhradu plnění pro ostatní nezletilé 
nezaopatřené děti, které žijí v rodinné domácnosti s oprávněnou osobou, ačkoliv 
se nejedná o vlastní děti zaměstnance nebo jiné oprávněné osoby.  

1. Na prvním místě se může jednat o nezletilé děti manžela, druha nebo 
partnera oprávněné osoby, které žijí se zaměstnancem nebo jinou oprávněnou 
osobou v rodinné domácnosti. U těchto dětí je třeba zohlednit § 885 občanského 
zákoníku (dále jen „o.z.“), podle kterého je povinen se na výchově dítěte podílet také 
manžel, partner nebo druh rodiče dítěte, který žije s rodičem dítěte a s dítětem 
v jedné rodinné domácnosti.  

2. V mnoha případech jde o situace, kdy manželé nebo nesezdaní partneři 
spolu vychovávají jak svoje společné děti, tak zároveň i děti jednoho z manželů nebo 
nesezdaných partnerů. Není ani vyloučeno, aby dítě jednoho z manželů mělo stejné 
příjmení, které je určeno pro ostatní děti manželů (viz § 862 odst. 2 o.z.).  

3. Dále mohou se zaměstnancem nebo jinou oprávněnou osobou žít v 
rodinné domácnosti rovněž nezletilé děti, které jsou zaměstnanci nebo jeho 
manželovi svěřeny do náhradní péče na základě rozhodnutí soudu. Může se jednat 
o nezletilé děti svěřené do poručnické péče (§ 928 o.z.), do péče jiné osoby (§ 953 
o.z.) nebo do pěstounské péče (§ 958 o.z.) zaměstnance nebo jeho manžela.  

 

Vysvětleno  
Navrhovaná změna je 
nadbytečná. Domníváme 
se, že stávající právní 
úprava  reflektuje stav 
navrhovaný MPSV a že 
principy stanovené OZ 
není nezbytné opakovat v 
rámci vyhlášky o FKSP. 
Stejné principy byly před 
účinností OZ dovozovány 
v návaznosti na § 33 a 
§ 45c Zákona o rodině. 
Navíc smyslem uvedené 
části ustanovení je 
zdůraznit, že jde o dítě 
„nezaopatřené“ (což 
dokládá i odkaz na ust. 
§ 11 zákona č. 117/1995 
Sb., o státní sociální 
podpoře) nikoliv vymezit, 
jakým způsobem vznikla 
zaměstnanci povinnost o 
dítě pečovat. Tyto principy 
jsou dovozovány z úpravy 
rodinného práva v 
příslušném právním 
předpise. 
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Ve všech těchto případech je rozhodnutím soudu založena povinnost 
zaměstnance nebo jiné oprávněné osoby zajišťovat osobní péči o svěřené dítě, 
a to i v případě, že je dítě svěřeno do náhradní péče manžela zaměstnance 
(viz § 965 odst. 3 ve spojení s § 955 o.z.). Je proto zcela odůvodněné, aby 
příspěvek z FSKP bylo možné poskytnout nejen na plnění určená pro vlastní 
nezaopatřené děti zaměstnance nebo pro nezletilé děti manžela, partnera či druha 
zaměstnance, které s ním žijí v rodinné domácnosti, ale rovněž pro nezletilé děti 
svěřené do náhradní péče zaměstnance nebo jeho manžela. Tohoto záměru lze 
dosáhnout výše navrhovaným doplněním § 3 odst. 3 vyhlášky. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Olomoucký kraj Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky se nevypořádává podrobněji s dopady novely 
na rozpočty územních samosprávných celků (obcí a krajů), ale pouze konstatuje, že 
se jich změna dotkne. Není řešeno, jak budou dopady kompenzovány – zmíněny 
jsou pouze školy a školská zařízení. Absentuje řešení dopadů a jejich kompenzace 
ze státního rozpočtu směrem k dalším organizacím zřizovaným územními 
samosprávnými celky – např. poskytující sociální služby. Stát svými právními 
předpisy neustále navyšuje výdaje (např. nyní od 1. 11. navýšením platů), aniž by 
řešil, kde na to rozpočty územních samosprávných celků získají finanční prostředky. 
Kalkulovány jsou pouze dopady na státní rozpočet směrem ke státním příspěvkovým 
organizacím. 
 

Nevyhověno. 
Jedná se o návrat 
k původní výši základního 
přídělu do FKSP, který byl 
nastaven v minulosti, než 
došlo k dočasnému 
snížení výše tvorby fondu. 
 
Prostředky na zvýšení 
přídělu do FKSP jsou 
např. u škol a školských 
zařízení zřizovaných 
územními samosprávnými 
celky (což je více než 80% 
příspěvkových organizací) 
zabezpečeny v letech 
2016 až 2018 
v jednotlivých 
rozpočtových kapitolách  
  

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj uplatňuje pouze doporučující připomínku, a to do 
ustanovení o nabytí účinnosti vyhlášky za slova „který nabývá účinnosti“  vložit slovo 

Vyhověno. 
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„dnem“. 
 

ČMKOS OBECNĚ K NÁVRHU 
Českomoravská konfederace odborových svazů projednala návrh vyhlášky, 

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb na 
zasedání Legislativní rady ČMKOS dne 11. listopadu 2015.  

Českomoravská konfederace odborových svazů pozitivně hodnotí předložený 
návrh na zvýšení základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, 
nicméně žádá, aby došlo ke zvýšení na 1,75% k datu l. ledna 2016. Tento 
požadavek byl vznesen na jednání s panem premiérem Mgr. Bohuslavem Sobotkou 
a na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Připomínce nelze vyhovět. 
Návrh státního rozpočtu, 
který byl schválen vládou, 
počítá s navýšením pro 
rok 2016 „pouze“ na 1,5 
%. Z věcného pohledu 
nelze jít nad rámec 
rozhodnutí vlády.   

Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

Zásadní připomínka: 
Tato novela přinese obecně zvýšenou potřebu finančních prostředků mj. U 
příspěvkových organizací územních samosprávných celků. Prostředky na toto 
zvýšení přídělu do fksp pro zřizované příspěvkové organizace nejsou rozpočtově 
zabezpečeny. 

Vysvětleno. 
Jedná se o návrat 
k původní výši základního 
přídělu do FKSP, který byl 
nastaven v minulosti, než 
došlo k dočasnému 
snížení výše tvorby fondu.  
 
Prostředky na zvýšení 
přídělu do FKSP jsou 
např. u škol a školských 
zařízení zřizovaných 
územními samosprávnými 
celky (což je více než 80% 
příspěvkových organizací) 
zabezpečeny v letech 
2016 až 2018 
v jednotlivých 
rozpočtových kapitolách  
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Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 
 

K § 4 odst. 2 

Navrhujeme, aby odstavec 2 zněl takto:  

"Z fondu lze hradit nákup vitaminových prostředků pro zaměstnance a přispívat na 
nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému 
příslušníkovi ve formě použití zdravotnických zařízení." 

Odůvodnění: 

Cílem navrhované novely vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních 
potřeb (dále „vyhláška o FKSP“) je umožnit zaměstnavatelům hospodařících s FKSP 
dle vyhlášky o FKSP poskytovat svým zaměstnancům a jejich rodinným 
příslušníkům daňově zvýhodněné nepeněžní plnění ve formě použití zdravotnických 
zařízení, tzn. ve stejném rozsahu, jako toto plnění mohou svým zaměstnancům 
poskytovat zaměstnavatelé za soukromé sféry, resp. zaměstnavatelé nehospodařící 
s FKSP dle vyhlášky o FKSP. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále „zákon o daních z příjmů“) umožňuje 
osvobodit na straně zaměstnance 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, ve 
formě použití zdravotnických zařízení (§6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů).  
Z poskytnutého plnění dle §6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů neodvádí 
zaměstnavatel ani zaměstnanec pojistné na sociální a zdravotní pojištění. 

Bohužel v současné době není možné, aby v případě veřejného sektoru 
zaměstnavatel hospodařící s FKSP na základě vyhlášky o FKSP např. 
nadstandardní zdravotní péči svým zaměstnancům hradil, případně na něj přispíval 
či taková plnění poskytoval (s výjimkou nákupu vitaminových prostředků pro 
zaměstnance, příspěvku zaměstnancům na očkování proti chřipce, klíšťové 
encefalitidě a hepatitis A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění). Tuto 
skutečnost lze označit za diskriminační v porovnání se zaměstnanci soukromého 
sektoru a neefektivní z pohledu opatření v oblasti prevence zdravotních rizik 
zaměstnanců (respektive obyvatelstva). Navrhovaná novela vyhlášky o FKSP by 

Vysvětleno.  
Není předmětem 
současné novely. Jedná 
se o věcný návrh, který by 
měl být podroben širší 
diskusi. Bude zařazeno 
mezi podněty, které budou 
řešeny v rámci dalších 
jednání o koncepci FKSP.   
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měla tuto diskriminaci odstranit. Dále reflektujeme, že je z pohledu zaměstnavatele 
(ať již ve státním sektoru nebo v soukromém sektoru) žádoucí podpora dobrého 
zdravotního stavu zaměstnanců, a to včetně podpory prevence i zdravého životního 
stylu zaměstnanců. 

Jelikož lze předpokládat, že k očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis 
A dochází ve zdravotnických zařízeních, znění navrhované novely vyhlášky o FKSP 
tuto v současné době existující možnost příspěvku zaměstnavatele zahrnuje. 
Navrhovaná novela vyhlášky o FKSP také současně nevylučuje možnost, aby 
zaměstnavatel dále přispíval na náklady na provoz rehabilitačních zařízení včetně 
masáží (§4 odst. 1 vyhlášky o FKSP). 

Tato připomínka je zásadní 

UZS K § 4 odst. 2 

Navrhujeme, aby odstavec 2 zněl takto:  

"Z fondu lze hradit nákup vitaminových prostředků pro zaměstnance a přispívat na 
nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému 
příslušníkovi ve formě použití zdravotnických zařízení." 

Odůvodnění: 

Cílem navrhované novely vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních 
potřeb (dále „vyhláška o FKSP“) je umožnit zaměstnavatelům hospodařících s FKSP 
dle vyhlášky o FKSP poskytovat svým zaměstnancům a jejich rodinným 
příslušníkům daňově zvýhodněné nepeněžní plnění ve formě použití zdravotnických 
zařízení, tzn. ve stejném rozsahu, jako toto plnění mohou svým zaměstnancům 
poskytovat zaměstnavatelé za soukromé sféry, resp. zaměstnavatelé nehospodařící 
s FKSP dle vyhlášky o FKSP. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále „zákon o daních z příjmů“) umožňuje 
osvobodit na straně zaměstnance 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 

Vysvětleno.  
Není předmětem 
současné novely. Jedná 
se o věcný návrh, který by 
měl být podroben širší 
diskusi. Bude zařazeno 
mezi podněty, které budou 
řešeny v rámci dalších 
jednání o koncepci FKSP.   
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(nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve 
formě použití zdravotnických zařízení (§6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů).  
Z poskytnutého plnění dle §6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů neodvádí 
zaměstnavatel ani zaměstnanec pojistné na sociální a zdravotní pojištění. 

Bohužel v současné době není možné, aby v případě veřejného sektoru 
zaměstnavatel hospodařící s FKSP na základě vyhlášky o FKSP např. 
nadstandardní zdravotní péči svým zaměstnancům hradil, případně na něj přispíval 
či taková plnění poskytoval (s výjimkou nákupu vitaminových prostředků pro 
zaměstnance, příspěvku zaměstnancům na očkování proti chřipce, klíšťové 
encefalitidě a hepatitis A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění). Tuto 
skutečnost lze označit za diskriminační v porovnání se zaměstnanci soukromého 
sektoru a neefektivní z pohledu opatření v oblasti prevence zdravotních rizik 
zaměstnanců (respektive obyvatelstva). Navrhovaná novela vyhlášky o FKSP by 
měla tuto diskriminaci odstranit. Dále reflektujeme, že je z pohledu zaměstnavatele 
(ať již ve státním sektoru nebo v soukromém sektoru) žádoucí podpora dobrého 
zdravotního stavu zaměstnanců, a to včetně podpory prevence i zdravého životního 
stylu zaměstnanců. 

Jelikož lze předpokládat, že k očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis 
A dochází ve zdravotnických zařízeních, znění navrhované novely vyhlášky o FKSP 
tuto v současné době existující možnost příspěvku zaměstnavatele zahrnuje. 
Navrhovaná novela vyhlášky o FKSP také současně nevylučuje možnost, aby 
zaměstnavatel dále přispíval na náklady na provoz rehabilitačních zařízení včetně 
masáží (§4 odst. 1 vyhlášky o FKSP). 

Tato připomínka je doporučující 

 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
(MŠMT) 

K materiálu obecně: Nad rámec předkládané novely doporučujeme, s ohledem na 
novelu 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, která stanoví, že položka mzdové náklady obsahuje mimo jiné náhrady 
mezd za dočasnou pracovní neschopnost, blíže a přímo specifikovat v § 2 odst. 1 

Vysvětleno 
Podle ustanovení § 33 
zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve 
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vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 
pozdějších předpisů, co obsahují „náhrady platů“.  

 
Poukazujeme na skutečnost, že z dikce návrhu vyhlášky jednoznačně nevyplývá 
bližší specifikace náhrady platů, resp. o jaké náhrady platů se jedná. Náhrady platů 
podle § 191 zákoníku práce, které lze zahrnovat do výpočtového základu, jsou 
náhrady platů za dovolenou a další vyjmenované překážky v práci hrazené 
zaměstnavatelem, které stanoví zákoník práce a prováděcí právní předpis vydaný 
na základě zákonného zmocnění. Bylo by vhodné doplnit, zda se do těchto náhrad 
také zahrnují náhrady platů při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) 
zaměstnanců, které jsou vypláceny v prvních 14 dnech nemoci zaměstnavatelem, a 
které se podle § 192 zákoníku práce nepovažují za plat a ani se dle vyhlášky č. 
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, jako plat nerozpočtují. 

znění pozdějších předpisů, 
a podle § 48 odst. 8 a § 60 
zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech 
a o změně některých 
souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve 
znění pozdějších předpisů,  
je fond kulturních a 
sociálních potřeb tvořen 
z ročního objemu nákladů 
zúčtovaných na platy 
a náhrady platů 
popřípadě na mzdy 
a náhrady mzdy.  
Zákoník práce v § 192 
stanoví, že se 
zaměstnanci poskytuje 
v době prvních 21 
kalendářních dnů, resp. 
v době prvních 14 
kalendářních dnů trvání 
dočasné pracovní 
neschopnosti nebo 
karantény náhrada mzdy 
nebo platu.  
Z výše uvedeného 
vyplývá, že základem pro 
výpočet základního přídělu 
do fondu kulturních a 
sociálních potřeb jsou 
i tyto náhrady mzdy nebo 
platu.  
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Karlovarský kraj Zásadní připomínka: 
§ 2 
Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 1 % 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. 
 
V souladu s ustanovením § 33 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze z fondu poskytovat 
plnění také žákům středních odborných učilišť a učilišť. Citace tohoto ustanovení 
vycházela z pojmů obsažených v zákoně č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a 
středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dnem 1.1.2005 nabyl 
účinnosti zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým 
byl zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zrušen. Nový školský zákon 
již názvy střední odborné učiliště a učilišť nezná. Používá pouze název střední škola 
a studenti středních škol. Výše citované ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., a 
ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky o FKSP neumožňují poskytovat plnění žákům a 
studentům středních škol. V současnosti na středních školách žádní žáci odborné 
učiliště anebo učilišť již neexistuji, a to znamená, že ustanovení § 2 odst. 1 
umožňující tvorbu fondu z odměn a ostatních plnění za práci vykonávanou v rámci 
odborného výcviku na produktivních činnostech „žákům učilišť“ a veškerá další 
ustanovení, která umožňovaly poskytovat plnění z fondu žákům učilišť již nelze v 
praxi aplikovat. 
 
V ustanovení § 2 odst. 1 požadujeme zrušit slova „dále na odměny a ostatní 
plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních 
činnostech žákům učilišť.“  
 

Vysvětleno. 
Dotčené ustanovení, jehož 
změna je navrhována lze 
považovat za nulitní. 
Z hlediska legislativně 
technického bude 
nezbytné předmětnou 
problematiku řešit zároveň 
se současnou úpravou 
příslušných ustanovení 
zákona č. 218/2000 Sb. 
a zákona č. 250/2000 Sb., 
a to v souladu 
s ustanovením článku 2 
odst. 2 písm. a) LPV.    

 Zásadní připomínka: 
§ 2 
U příspěvkových organizací jsou příjmem fondu také příjmy z pronájmu rekreačních 

a sportovních zařízení, na jejichž provoz příspěvková organizace přispívá z fondu. 

Vysvětleno. 
Není předmětem 
současné novely. Jedná 
se o věcný návrh, který by 
měl být podroben širší 
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Vyhláška postrádá možnost příjmu z prodeje majetku pořízeného z prostředků 

FKSP. 

V ustanovení § 2 odst. 2 požadujeme doplnění znění věty o „… a z prodeje 
majetku pořízeného z prostředků FKSP.“  
 

diskusi a to i v souvislosti 
s případnou úpravou 
zákona č. 250/2000 Sb.. 
popř. zákona  č. 218/2000 
Sb.. Bude zařazeno mezi 
podněty, které budou 
řešeny v rámci dalších 
jednání o koncepci FKSP.   
 

 Zásadní připomínka: 
§ 3 
Prostředky fondu se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních 
bank. 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. 
 
Příspěvkové organizace využívají prostředky FKSP i v hotovostní formě, ale 
vyhláška o FKSP umožňuje pouze uložení na samostatném účtu u bank a poboček 
zahraničních bank. 
 
V ustanovení § 3 odst. 2 požadujeme doplnění znění první věty o „…a 
v hotovostní formě vedené v účetnictví odděleně od ostatních prostředků.“  
 
 

Vysvětleno. 
Z hlediska věcného se 
jedná o návrh nad rámec 
předkládané novely. 
Z hlediska účetnictví není 
nutné danou problematiku 
výslovně upravovat neboť 
řeší zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, a dále je 
pak Český účetní standard 
pro některé vybrané účetní 
jednotky č. 704 Fondy 
účetní jednotky.  

Moravskoslezský 
kraj 

K § 3 odst. 3 
Navrhujeme nad rámec návrhu v ust. § 3 odst. 3, větě druhé zpřesnit pojmy „žákům 
středních odborných učilišť a učilišť“ doplněním slov „to je žákům středních škol 
v oborech středního vzdělání s výučním listem a v oborech středního vzdělání 
s maturitní zkouškou, je-li součástí vzdělávání i odborný výcvik“. 
 
Odůvodnění:   
Důvodem je skutečnost, že aktuálně vyhláškou používaná terminologie vychází z již 

zrušeného zákona č. 29/1984 Sb.; terminologie byla nahrazena pojmoslovím zákona  
č. 561/2004 Sb., resp. tehdy stávající střední odborná učiliště, odborná učiliště  

Vysvětleno. 
Dotčené ustanovení, jehož 
změna je navrhována lze 
považovat za nulitní. 
Z hlediska legislativně 
technického bude 
nezbytné předmětnou 
problematiku řešit zároveň 
se současnou úpravou 
příslušných ustanovení 
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a učiliště se stala typem středních škol. Současně § 33 odst. 3 zákona  

č. 250/2000 Sb. stanoví, že FKSP je určen i žákům středních odborných učilišť  
a učilišť. Přestože však střední odborná učiliště a odborná učiliště nadále jako typy 
středních škol existují, žáci tehdejších středních odborných učilišť a odborných 

učilišť jsou v současnosti terminologicky žáky středních škol. V praxi to vyvolává 
výkladový problém spočívající v argumentaci, že žáci středních odborných učilišť  
a učilišť již neexistují, tedy jsou vyloučeni z čerpání FKSP, a to přesto, že se nadále 

svými odměnami za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních 
činnostech žáků učilišť na jeho tvorbě podílejí. 
 

zákona č. 218/2000 Sb. 
a zákona č. 250/2000 Sb., 
a to v souladu 
s ustanovením článku 2 
odst. 2 písm. a) LPV.  
Po věcné stránce bude 
zařazeno mezi podněty, 
které budou řešeny 
v rámci dalších jednání 
o koncepci FKSP. 
 
 

V Praze 4. srpna 2017 

Vypracoval: Ing. Věra Zděnková, Bc. Martina Vodňanská Podpis: 
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