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Závěrečná zpráva RIA 

1. Základní identifikační údaje 

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

Zpracovatel / zástupce předkladatele 
Ministerstvo financí 

 
 

1. 1. 2020 
 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Cílem návrhu právního předpisu je optimalizovat parametry hospodaření s fondem 
kulturních a sociálních potřeb tak, aby při respektování pravidel rozpočtového práva 
odpovídaly aktuálním požadavkům na trhu práce a vedly k efektivnímu využívání fondu jak 
organizacemi, tak jejich zaměstnanci. Cílem je také odstranění právně závadného stavu u 
státních podniků. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

Nepředpokládají se významnější dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 
Nedochází k žádnému navyšování prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb. Pouze 
dochází k rozšíření možností jejich použití.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Nepředpokládají se negativní dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

Nepředpokládají se dopady na podnikatelské prostředí. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

Nepředpokládají se dopady na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Očekávají se pozitivní dopady na straně zaměstnanců v organizacích, které povinně vytváří 
fond kulturních a sociálních potřeb a jsou při jeho čerpání vázáni vyhláškou. S ohledem na 
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rozšíření možností plnění budou zaměstnanci moci z fondu kulturních a sociálních potřeb 
lépe uspokojit své kulturní a sociální potřeby. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Nepředpokládají se dopady na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

Nepředpokládají se dopady na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Nepředpokládají se dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen 
a mužů. Naopak dojde k odstranění znevýhodněného postavení zaměstnanců státních 
podniků oproti zaměstnancům ostatních organizací, které také povinně tvoří fond kulturních 
a sociálních potřeb. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Nepředpokládají se dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Návrh právního předpisu nezakládá korupční rizika a nemá dopady na míru korupce. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Nepředpokládají se dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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

1.2 Definice problému 
Povinnost tvořit fond kulturních a sociálních potřeb (dále také jako „fond“ nebo 

„FKSP“) je pro vybrané subjekty založena především zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Co se týče další 
právní úpravy, zejména v oblasti příjmů, tvorby a hospodaření s fondem kulturních 
a sociálních potřeb, je provedení svěřeno prováděcímu právnímu předpisu, kterým je vyhláška 
č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška o FKSP“). Vyhláška je poplatná době svého vzniku a v průběhu posledních 
téměř dvaceti let nedoznala zásadních změn. Z toho titulu již není s to reagovat na všechny 
aktuální požadavky praxe v oblasti poskytování příspěvku z FKSP. Uvedené konstatování je 
vedle podnětů vzešlých z činností Ministerstva financí podpořeno výsledky dotazníkového 
šetření, na jehož základě Ministerstvo financí obdrželo více než 1700 námětů na změnu, jakož 
i závěry pracovní skupiny pro FKSP, která byla vytvořena Ministerstvem financí (vznikla 
v červnu 2018 a je tvořena zástupci Ministerstva financí, Unie zaměstnavatelských svazů, 
Českomoravské konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů) 

Pokud se odhlédne od místy slabého právního vědomí o faktickém stavu právní úpravy 
FKSP, které vedlo některé subjekty k návrhu doplnění typu plnění, které jsou již 
podle stávající právní úpravy možné, pak lze konstatovat, že většina podnětů směřovala právě 
na druhy plnění, které by měly být z FKSP poskytovány, popř. úpravu již poskytovaného 
plnění tak, aby neobsahoval taxativní výčet jednotlivých typů plnění, nýbrž nastavil obecná 
pravidla, která umožní pružně reagovat v případě vzniku nového, explicitně 
nevyjmenovaného požadavku (zde lze zmínit např. požadavek na úpravu typů očkování, 
na které lze přispívat – podle stávající právní úpravy lze přispívat na očkování proti chřipce, 
klíšťové encefalitidě a hepatitis A – v souvislosti s epidemií spalniček byly zaznamenávány 
opakované dotazy, proč nelze přispívat i na očkování proti nim, neboť je to nepochybně 
ve prospěch zaměstnanců, kteří na tom mají zájem). 

Dále byly zaznamenány také podněty na změnu pravidel hospodaření v řádech 
jednotek, nicméně i zde jde, spíše než o věcné vady právní úpravy, o nepochopení principů 
rozpočtového hospodaření, které subjekty na rozdíl od podnikatelů v soukromé sféře sice 
limituje, nicméně vychází z principiálního nastavení rozpočtového práva jakožto práva 
upravujícího zacházení s veřejnými prostředky, které klade zvýšené požadavky 
na transparentnost a efektivnost hospodaření. 

Jednotlivé podněty byly analyzovány, přičemž bylo hodnoceno, zda se jedná o podnět, 
který je v souladu s posláním FKSP (zajištění sociálních, kulturních a jiných potřeb), principy 
rozpočtového práva a zda je realizovatelný v režimu a principech fondového hospodaření, 
zakotvených v § 3 vyhlášky o FKSP. Na základě uvedené analýzy byla připravena změna 
vyhlášky, která rozsah plnění aktualizuje. 
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Povinnost tvořit fond mají dle § 19 odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 
ve znění pozdějších předpisů, mj. také státní podniky. I v jejich případě je tvoření a užívání 
FKSP svěřeno zvláštnímu právnímu předpisu. Nenormativní poznámka pod čarou se zde 
odvolává na vyhlášku č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 310/1995 Sb.“). Ta byla zrušena a nahrazena 
vyhláškou č. 114/2002 Sb., nicméně přechodné ustanovení vyhlášky o FKSP stanoví, že do 
doby nabytí účinnosti zvláštního právního předpisu se tvorba a používání FKSP u státních 
podniků řídí vyhláškou č. 310/1995 Sb. Od doby přijetí vyhlášky o FKSP tak zde existuje 
nevhodný stav, kdy jsou státní podniky povinny postupovat podle zrušeného právního 
předpisu. Právní úprava se navíc odchyluje od právní úpravy vyhlášky o FKSP, což v praxi 
činí výkladové obtíže a v určitých případech nedůvodně diferencuje právní úpravu 
v porovnání s vyhláškou o FKSP. Tento stav dopadá na desítky státních podniků působících 
v České republice a jejich zaměstnance. 

 
1.3     Popis existujícího právního stavu  

 
Subjekty, které jsou povinny tvořit fond a při hospodaření s ním postupovat podle 

zvláštního předpisu postupují v současnosti podle vyhlášky o FKSP. Jedinou výjimkou jsou 
státní podniky, které v návaznosti na přechodné ustanovení § 16 vyhlášky o FKSP postupují 
do doby přijetí zvláštního právního předpisu podle vyhlášky č. 310/1995 Sb. 

Vyhláška o FKSP stanoví výši tvorby fondu, zásady hospodaření s fondem 
a jednotlivá plnění, na které může být z FKSP přispíváno. Vyhláška o FKSP stanoví 
maximální rozsah plnění, který však může být omezen, pokud subjekt způsob čerpání FKSP 
omezí. Omezení musí být transparentně prezentováno prostřednictvím dokumentu, který 
se zpravidla nazývá Zásady/Pravidla čerpání (nicméně označení tohoto dokumentu 
je na úvaze subjektu). 

Podle vyhlášky o FKSP lze z fondu aktuálně přispívat na: 
- provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, 
- vitaminové prostředky, 
- očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis A, 
- 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, 

- pořízení hmotného majetku, 
- půjčky na bytové účely, 
- stravování, 
- dovolenou a rekreaci, 
- vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce, 
-  náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou 

státu nebo příspěvkovou organizací, 
-  náklady na vzdělávací kurzy, 
- výměnné akce, 
- sociální výpomoci a půjčky, 
- penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, 
- pojistné na soukromé životní pojištění, 
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- příspěvek odborové organizaci, 
- dary  

o 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 rodinné příslušníky, 

o  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, 

o  při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, 
o  při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 

třetího stupně. 
Vyhláška č. 310/1995 Sb. stanoví stejně jako vyhláška o FKSP pravidla pro tvorbu 

fondu (výši přídělu), pravidla hospodaření a jednotlivá plnění, na které lze přispívat. 
Co do rozsahu jde tedy o obdobu vyhlášky o FKSP, pouze systematika je jiná; v případě 
vyhlášky č. 310/1995 Sb., jsou pravidla hospodaření řazena až za jednotlivými typy plnění, 
na které lze přispívat. I zde platí, že rozsah poskytovaných plnění může státní podnik omezit. 

Plnění, na která lze přispívat dle vyhlášky č. 310/1995 Sb.: 
- provoz zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji, 
- vybavení ke zlepšení pracovního prostředí, na tělovýchovné a sportovní vybavení, 

kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, pracovní oděvy a obuv nad rámec 
povinného vybavení, a popřípadě na jednotné oblečení, 

- bytové účely, 
- stravování, 
- rekreace, 
- vstupenky na kulturní, tělovýchovné a branné akce, 
- tělovýchovné, sportovní a branné činnosti, 
- dopravu na kulturní, tělovýchovné a branné akce a tělovýchovné, sportovní 

a branné činnosti, 
- sociální výpomoc a půjčky, 
- penzijní připojištění, 
- příspěvek odborové organizaci, 
- dary 

o za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní 
pomoci při požáru, živelní události a při jiných obdobných mimořádných 
případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru, péči 
o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 

o při pracovních výročích 20 let a každých dalších pět let výkonu práce 
u zaměstnavatele; do pracovního výročí se může započítat i doba výkonu 
prací konaných u jiných zaměstnavatelů; do uvedených výročí nelze 
zahrnout výkon práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, 

o při životních výročích 50 let a každých dalších pět let věku, 
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o při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu, 
- výměnné akce. 
Právní úprava, kterou se v oblasti FKSP řídí státní podníky  není totožná s úpravou ve 

vyhlášce o FKSP – podle vyhlášky č. 310/1995 Sb. není v porovnání s vyhláškou o FKSP 
možné poskytnout příspěvek na : 

- vitaminové prostředky, 
- očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis A, 
- vzdělávací kurzy, 
- doplňkové penzijní spoření, 
Neexistuje přitom žádný relevantní důvod, kterým by bylo možné tuto diferenciaci 

mezi zaměstnanci státního podniku a zaměstnanci organizačních složek státu a příspěvkových 
organizací zdůvodnit. 

Zároveň je v některých ustanoveních pracováno s terminologií, která neodpovídá 
stávající právní úpravě (např. „plný invalidní důchod“ místo „důchod pro invaliditu třetího 
stupně“). 

Rozdíly jsou především důsledkem toho, že: 
- vyhláška o FKSP je úpravou nahrazující vyhlášku č. 310/1995 Sb., a reagovala 

tedy na požadavky odborné veřejnosti a jejich zaměstnanců v době vzniku 
vyhlášky o FKSP (2001 – 2002), které vedly k nahrazení vyhlášky č. 310/1995 
Sb., 

- vyhlášku č. 310/1995 Sb. jakožto zrušený právní předpis není možné novelizovat. 
Vyhláška o FKSP provádí zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. Z toho titulu lze fondové hospodaření považovat za součást 
rozpočtového práva a je nezbytné respektovat základní principy, na kterých toto právo stojí, 
byť v určitých případech dochází k jejich posunu s ohledem na pracovně-právní a sociálně-
právní přesah této úpravy. 
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Vyhláška o FKSP má primárně založenu osobní působnost vůči organizačním složkám 

státu, státním příspěvkovým organizacím a příspěvkovým organizacím zřízeným územními 
samosprávnými celky. Některé zvláštní zákony však věcnou působnost vyhlášky o FKSP 
vztahují také na jiné subjekty, např. školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, 
obcí nebo svazkem obcí, veřejné výzkumné instituce či vybrané státní fondy. Nad rámec 
uvedených subjektů mohou vybrané subjekty postupovat dle vyhlášky o FKSP dobrovolně 
(např. obce).  

Vyhláška č. 310/1995 Sb. nyní směřuje již pouze vůči státním podnikům. 
Pro účely dalšího textu bude pro všechny subjekty postupující podle zvláštního 

právního předpisu upravující fond kulturních a sociálních potřeb užíván pojem „subjekt“, 
v případně, že se bude jednat pouze o subjekty postupující podle vyhlášky o FKSP bude 
užíván pojem „organizace“ a pro subjekty postupující podle vyhlášky č. 310/1995 Sb. pojem 
„státní podnik“. 
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Vedle samotných subjektů, kterým je založena povinnost tvořit, užívat a hospodařit 
s FKSP podle příslušného zvláštního předpisu, jsou dotčenými subjekty také zaměstnanci 
organizací a státních podniků jakožto osoby oprávněné čerpat příspěvek z FKSP, popř. jejich 
rodinní příslušníci či další osoby v případech, kdy to dotčená právní úprava umožňuje. 

V praxi se povinné fondové hospodaření dotýká cca 280 organizačních složek státu, 
211 státních příspěvkových organizací, 10 167 příspěvkových organizací územních 
samosprávných celků, 76 veřejných výzkumných institucí a několika desítek státních 
podniků. 
  

1.5 Popis cílového stavu 

 
Cílem je odstranit nedostatky stávající právní úpravy spočívající především 

v nemožnosti přispívat na některé vybrané druhy plnění, které jsou běžným benefitem 
v soukromé sféře. Vybraná plnění musí být zvolena tak, aby respektovala základní požadavky 
principů rozpočtového práva, jakož i normativní zásady hospodaření s fondem. S ohledem 
na výše uvedené musí nově zvažovaná plnění směřovat k naplnění sociálních, kulturních 
či jiných potřeb zaměstnanců a v souvislosti s jejich poskytnutím musí být kumulativně 
splněny následující požadavky: 

- jedná se o činnost, kterou subjekt organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od 
jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby, a zároveň 

- jde o příspěvek z fondu subjektu, který plnění zcela uhradil, a zároveň 
- s výjimkou sociálních výpomocí a darů se jedná o poskytnutí plnění v nepeněžní 

formě, přičemž 
- plnění z fondu lze poskytovat jen vyhláškou stanovenému okruhu osob. 
Ve vztahu ke státním podnikům je cílem také odstranění nevhodného stavu, tedy 

přijetí nové právní úpravy pro státní podniky, která bude v maximální možné míře 
(s přihlédnutím ke specifikům státních podniků) korelovat s právní úpravou pro ostatní 
organizace. Sekundárně dojde také ke sjednocení plnění, která je možné napříč subjekty 
poskytnout. Podstatným parametrem navrhované úpravy je i snaha o věcný překryv plnění 
umožněných poskytovat z FKSP a rozsahu plnění osvobozených od daně z příjmu ze závislé 
činnosti, která může poskytovat zaměstnavatel zaměstnanci. 

Cílem je také pro všechny subjekty u vybraných plnění rozšířit možnost čerpání nejen 
na zaměstnance, ale také rodinné příslušníky. 

Úpravou vyhlášky o FKSP o nová plnění neznamená sama o sobě, že by dotčené 
organizace musely tato plnění poskytovat, pouze jim poskytuje větší prostor a nástroje, aby 
mohly naplňovat účel FKSP, jímž je primárně zabezpečování potřeb zaměstnanců. 
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1.6 Zhodnocení rizika  

 
V souvislosti s touto věcnou problematikou je třeba dbát prevence následujících rizik: 

1.6.1 Riziko narušení konkurenceschopnosti na trhu práce  
Fond kulturních a sociálních potřeb je alternativou k benefitům poskytovaným 

v soukromé (podnikatelské) sféře, byť vedle nich plní i významně sociální účely. K tomu, aby 
veřejná správa mohla efektivně vykonávat svou činnost, musí disponovat kvalifikovanými 
zaměstnanci, kteří budou k setrvání a působení v rámci veřejné správy dostatečně motivováni. 
Nebude-li veřejná správa způsobilá poskytnout plnění, která jsou přiměřenou analogií 
k benefitům soukromé sféry, může takový stav primárně přispět k odlivu zaměstnanců a ke 
zhoršení kvality práce, sekundárně se projeví na vnímání veřejné správy širokou veřejností.  

Uvedené platí nejen pro organizační složky státu a příspěvkové organizace (zřízení 
státem i územně samosprávnými celky), ale i pro státní podniky -  s ohledem na to, že státní 
podniky jsou právnickou osobou sui generis, která je v rámci podnikatelského prostředí velmi 
často konkurentem právnických osob zřízených za účelem podnikání, je třeba i zde důsledně 
dbát toho, aby byly státní podniky způsobilé získat a udržet kvalifikované zaměstnance a tím 
sekundárně dosáhnout konkurenceschopnosti s podnikateli soukromé sféry. 

1.6.2 Riziko nenaplnění smyslu a účelu FKSP a potřeb zaměstnanců  
Smyslem a účelem fondu je zajištění sociálních, kulturních a jiných potřeb 

zaměstnanců. V rámci zvažovaných změn právní úpravy je třeba vzít v potaz, že tyto potřeby 
nejsou v čase neměnné, ale mění se v návaznosti na vývoj ekonomiky, situace na trhu práce 
i společenského pokroku obecně.  

Má-li právní úprava plnit svou funkci, musí být v určitých intervalech podrobena 
analýze, zda tomu tak skutečně je a zda uvedené riziko trvá napříč subjekty – existuje jak u 
organizačních složek státu, příspěvkových organizací, tak i u státních podniků, 

1.6.3 Riziko porušení zásady efektivnosti a hospodárnosti veřejných rozpočtů  
Ačkoliv je akcentován požadavek konkurenceschopnosti a naplnění poslání FKSP, je 

vždy třeba respektovat specifické postavení fondové právní úpravy v systému práva. 
Skutečnost, že jsou prostředky k vytvoření a užívání fondu tvořeny z veřejných rozpočtů 
limitují způsoby hospodaření s fondovými prostředky, jakož i rozsah plnění, které je možné 
poskytnout. V tomto ohledu je vždy nutné dbát na zabezpečení účelovosti použití veřejných 
prostředků. 

Obecně lze konstatovat, že právní úprava fondu musí být nastavena 
tak, aby minimalizovala riziko narušení konkurenceschopnosti a nenaplnění účelu fondu, 
avšak zajistila také naplnění minimálních standardů rozpočtového práva. V této souvislosti 
je nezbytné vzít v potaz zejména požadavek na soustavné sledování a vyhodnocování 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů (§ 39 odst. 3 a § 45 odst. 2 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, atd.).  
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2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianty 

2.1.1 Vyhláška o FKSP  
Varianta 0: Zachování stávajícího stavu 

Zachování stávajících pravidel hospodaření a rozsahu plnění, které je možné 
poskytovat z FKSP. 
Varianta 1: Úprava vyhlášky – rozšíření plnění 

Úprava vyhlášky o FKSP podle požadavků vzešlých z činnosti pracovní skupiny 
a dotazníkového šetření. 

Rozšíření okruhu poskytovaných plnění o příspěvek na: 
a) poskytování služeb péče o dítě, a to jak pro zařízení provozované samotným 

subjektem, i na náklady poskytnutí služeb péče o dítě jiným subjektem, 
b) dioptrické brýle, kontaktní čočky či jiné speciální optické pomůcky, 
c) dentální hygienu a jinou zubařkou péči, 
d) očkování proti infekčním nemocem (nehrazené ze zdravotního pojištění 

ani zaměstnavatelem), 
e) úhradu tištěných knih, 
f) dopravu do zaměstnání, 
g) smuteční kytici či věnec v případě úmrtí zaměstnance. 

Rozšíření okruhu osob, kterým lze vybraná plnění poskytovat. 

2.1.2 Státní podniky 
Varianta 0: Zachování stávajícího stavu 

Zachování povinnosti postupovat podle zrušené vyhlášky č. 310/1995 Sb. a potažmo 
stávajících pravidel tvorby, hospodaření a rozsahu plnění, které je možné poskytovat z FKSP. 
Varianta 1: Nová právní úprava  

 Zahrnutí právní úpravy tvorby a používání FKSP státních podniků pod režim 
vyhlášky o FKSP. Státní podniky by nadále nepostupovaly podle zrušeného právního 
předpisu, který již není možné novelizovat. Namísto toho dojde k rozšíření působnosti 
vyhlášky o FKSP i na státní podniky, což povede ke sjednocení právní úpravy pro organizační 
složky státu, příspěvkové organizace a státní podniky do té míry, ve které je to možné.  

 

2.2 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Přizpůsobení variant regulaci není spojeno s významnějšími náklady, žádná 
z navrhovaných variant úpravy nepočítá s navýšením základního přídělu do fondu a nemá 
tedy vliv na veřejné rozpočty.  

Na straně subjektů neočekává žádná z variant zásadní zvýšené náklady 
na implementaci regulace. V případě zachování stávajícího stavu budou náklady nulové.  
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V případě zvolení varianty novelizace vyhlášky o FKSP se neočekávají významnější 
náklady na přizpůsobení regulaci. Změna regulace spočívá: 

- v rozšíření okruhu plnění, na které mohou subjekty přispívat – zde je však třeba 
vzít v potaz, že právní úprava stanoví pouze maximální rozsah plnění, které mohou 
být z FKSP poskytnuty – v případě, že bude mít subjekt za to, že nově navrhované 
formy plnění by pro něj mohly znamenat např. zvýšenou administrativní zátěž, 
může prostřednictvím zásad/pravidel plnění okruh poskytovaných plnění omezit (a 
ponechat např. v rozsahu podle stávající právní úpravy), 

- v optimalizaci právní úpravy pro státní podniky – zde se nejedná o významnější 
změnu, stávající právní úprava a navrhovaná právní úprava jsou v podstatně 
obdobné, dojde pouze k odstranění nevhodného stavu, kdy je postupováno podle 
zrušeného právního předpisu. 

Jediným potenciálním nákladem tak může být úprava vnitřních pravidel pro nakládání 
s prostředky fondu v dané organizaci. Nicméně i s ohledem na skutečnost, že k těmto 
úpravám dochází každoročně, jedná se o naprosto zanedbatelný dopad. 

S ohledem na výše uvedené se u žádné z variant neočekávají náklady na vynucování.   
 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle kritérií, která pokrývají klady 
a zápory (resp. přínosy a náklady) jednotlivých navržených variant. 

Jako hlavní hodnotící kritéria byly pro oba okruhy věcného řešení identifikovány: 
- náklady, 
- naplnění účelu existence fondu, 
- optimalizace právního stavu. 
Rizika jsou podrobněji popsána v části 1.6. 

 

3.2 Náklady 

3.2.1 Vyhláška o FKSP 
Žádná z variant není spojena s významnějšími náklady.  
V případě nulové varianty nedochází ke změně stávajícího stavu, neprojevuje se žádný 

náklad nad rámec stávajících. 
V případě varianty 1: Úprava vyhlášky o FKSP – rozšíření plnění – také nedochází 

k identifikaci nákladů. V rámci věcných úprav nedochází k navýšení základního přídělu 
do FKSP, na straně subjektů (a potažmo veřejných rozpočtů) tedy nevzniká žádný přímý nový 
náklad – pouze ze stávajícího objemu prostředků bude možné přispívat na větší okruh plnění. 
Co se týče rozšíření okruhu poskytovaných plnění, je třeba vzít v potaz především to, 
že navrhované rozšíření je možností, nikoliv povinností. Již dnes podle stávající úpravy (a tato 
koncepce zůstává zachována) stanoví vyhláška maximální okruh plnění, která je možné 
poskytnout, subjekty však rozsah poskytovaných plnění mohou omezit tak, aby 
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je administrativa s tím spojená významněji nezatížila. Pokud by tedy subjekty došly k závěru, 
že by poskytování nových plnění mohlo být významnou administrativní zátěží, mohou 
v rámci svých zásad/ pravidel čerpání omezit rozsah poskytovaných plnění a tím případné 
náklady zcela eliminovat, případně mohou např. některá stávající plnění vyloučit a nahradit 
nově navrhovanými plněními, bude-li to ze strany subjektů a sekundárně jejich zaměstnanců 
shledáno jako žádoucí. 

3.2.2 Státní podniky 
Žádná z variant není spojena s významnějšími náklady.  
V případě nulové varianty nedochází ke změně stávajícího stavu, neprojevuje se žádný 

přímý náklad nad rámec stávajících. Nepřímý – sekundární  - náklad může být projevem 
dysfunkce systému poskytování plnění z FKSP, a to zejména v případě, kdy již nebude s to 
uspokojit sociální a kulturní potřeby zaměstnanců. Zaměstnanci mohou při porovnání plnění 
z FKSP a benefitů v soukromé sféře dojít k závěru, že pro ně práce ve státním podniku není 
lukrativní, což může způsobit odliv do soukromé sféry, který se může projevit jednak 
zvýšenými náklady spojenými s výběrovými řízeními na uvolněná místa, jednak v nezbytnosti 
kompenzovat nedostatek „benefitů“ prostřednictvím mzdy, což se může projevit zvýšenými 
náklady na mzdové prostředky. 

V případě varianty 1: Začlenění úpravy FKSP státních podniků  - dochází především 
k odstranění právně závadného stavu. Po stránce věcné nedochází k významnějším změnám – 
s ohledem na koncepci sjednocení právní úpravy do vyhlášky o FKSP se i státních podniků 
může dotknout rozšíření okruhů plnění hodnocené v bodě 3.2.1; i zde v plném rozsahu platí 
výše uvedené – jedná se pouze o možnost, nikoliv povinnost. Sekundárně mohou subjekty 
vnímat jako určitý administrativní náklad povinnost seznámit se s novou právní úpravou a 
případně přijmout taková opatření, která jim umožní na ni reagovat a poskytovat i další plnění 
(projeví-li subjekt o rozšíření okruhu plnění zájem). 
 

3.3 Přínosy  

3.3.1 Vyhláška o FKSP 
Přínosy jednotlivých variant nelze vyjádřit peněžně. 
Přínos varianty 0: zachování stávajícího stavu spočívá v absenci nezbytnosti seznámit 

se s novou právní úpravou a případného přijetí opatření k jejich možné aplikaci do praxe.  
Subjekty tedy po administrativní stránce nemusí měnit stávající proces poskytování plnění 
a nemusí se seznamovat s novou právní úpravou.  

Přínos varianty 1: úprava vyhlášky o FKSP by měla při respektování principů 
rozpočtového práva vést k zvýšení míry naplnění účelu fondu kulturních a sociálních potřeb, 
neboť umožní lépe reagovat na požadavky zaměstnanců, které jsou v této oblasti výsledkem 
socio-ekonomického vývoje posunuty, a které nebylo v okamžiku přijetí vyhlášky o FKSP 
možné předvídat. Tato skutečnost se sekundárně projeví v pozici subjektů na trhu práce, kde 
budou způsobilé lépe konkurovat soukromým subjektům a nabídnout zaměstnanci vhodný 
benefit, který by mohl zaměstnance motivovat k zaměstnání ve veřejné správě. Je třeba vzít 
v potaz, že hospodaření s rozpočtovými prostředky má své limity, které může subjekty 
v porovnání se soukromou sférou při získávání kvalifikovaných zaměstnanců významně 
znevýhodňovat. Přínosem nové právní úpravy je maximální možné snížení míry tohoto 
znevýhodnění. 
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3.3.2 Státní podniky 
Přínosy jednotlivých variant nelze vyjádřit peněžně. 
Přínosy spojené s variantou O: Přínosy zachování stávajícího stavu jsou přinejmenším 

diskutabilní. Skutečnost, že se jedná o stávající právní úpravu, se kterou jsou již státní 
podniky seznámeny, je zde významně upozaděna, a to v důsledku nevhodného stavu, který 
nelze akceptovat. Skutečnost, že někdo postupuje podle zrušeného právního předpisu nelze 
považovat za přínos.  

Přínosy spojené s variantou 1: Začlenění právní úpravy FKSP státních podniků do 
režimu vyhlášky o FKSP představuje nejvýznamnější přínos v narovnání právní úpravy.  
Sekundárně lze  - co se týče dalších přínosů – odkázat na přínosy konstatované v souvislosti 
s variantou 1 hodnocenou k vyhlášce o FKSP (novelizace právní úpravy), která by byla 
právním předpisem, podle kterého budou státní podniky nově postupovat. 
 

3.4 Vyhodnocení variant 

3.4.1 Vyhláška o FKSP 
Varianta 0:  

V případě zachování stávajícího stavu nebudou naplněny definované cíle. Bude 
zachován stávající stav, který je sice povinným subjektům dlouhodobě znám a lze tak hovořit 
o určité míře právní jistoty a o zajištění zachování základních principů rozpočtového práva. 
Nicméně s ohledem na zaznamenané požadavky na úpravu stávajícího stavu je zde riziko 
nenaplnění smyslu a účelu fondu, které se může projevit také zhoršením 
konkurenceschopnosti dotčených subjektů. Varianta je s ohledem na nenaplnění cílů a absenci 
významnějšího přínosu neakceptovatelná. 
Varianta 1:  

Varianta 1 spočívající v novelizaci vyhlášky o FKSP je variantou, která vede ke 
stanoveným cílům, aniž by byla na straně povinných subjektů spojena s významnějšími 
náklady. Naopak lze pozitivně hodnotit přínosy, kterých bude po přijetí nové právní úpravy 
dosaženo bez toho, že by došlo k zatížení subjektů – subjekty mohou k poskytování nových 
plnění přistoupit, není to však jejich povinnost. Ze zkušeností z praxe lze dovodit, že část 
z nich zvolí pouze některé z nich, což jim umožní optimalizovat rovnováhu mezi zvýšenou 
administrativou a spokojeností zaměstnanců. 

3.4.2 Státní podniky 
Varianta 0:  

Varianta 0 nevede ke stanovenému cíli. Zachování stávajího stavu jen prohlubuje 
nastavenou disproporci a nevhodný stav a nelze jej tedy akceptovat. 
Varianta 1:  

Varianta 1 spočívající v  začlenění úpravy hospodaření s FKSP pro státní podniky do 
vyhlášky o FKSP je jedinou, která vede ke stanovenému cíli. Toto sjednocení právní úpravy 
pro organizace a státní podniky do vyhlášky o FKSP je vhodným řešením. Sekundárně jsou 
přínosem také přínosy hodnocené u varianty 1 v bodě 3.4.1. 
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4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Má-li dojít k naplnění stanovených cílů, pak je vhodnou variantou jak pro otázku 
úpravy vyhlášky o FKSP, tak pro problematiku státních podniků varianta 1. Nulové varianty 
jsou v obou případech neakceptovatelné. 

5 Implementace a vynucování 

Za účelem implementace bude přijata vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 
Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Orgánem 
odpovědným za implementaci bude Ministerstvo financí. 

K vynucování plnění této povinnosti budou využity stávající mechanismy stanovené 
rozpočtovými pravidly. 

6 Přezkum účinnosti regulace  

Účinnost regulace bude ověřována v souladu s § 22 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, analyzováním dosahovaných výsledků naplňování cílů regulace, a to zejména 
pravidelnými zjišťováními Ministerstva financí. Součástí přezkumu účinnosti regulace budou 
konzultace s odbornými a metodickými pracovníky a dotčenými subjekty, i kontrolní činnosti 
příslušných kontrolních orgánů.  

7 Konzultace a zdroje dat 

Návrh řešení byl Ministerstvem financí konzultován se zástupci dotčených subjektů, 
především s: 

- Unií zaměstnavatelských svazů, 
- Českomoravskou konfederací odborových svazů, 
- Asociací samostatných odborů, 
- Ministerstvem zdravotnictví, 
- Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
- a s dalšími dotčenými subjekty a širokou veřejností v rámci dotazníkového šetření. 

8 Kontakty na zpracovatele RIA 

- Mgr. Markéta Kohoutková, vedoucí odd. 7301 – Procesní agendy a regulace 
daňového poradenství a FKSP, e-mail: marketa.kohoutkova@mfcr.cz,  
tel: 257 044 006, 

- Ing. Martin Šabo, ředitel odb. 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, e-mail: 
martin.sabo@mfcr.cz, tel: 257 044 868. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBH6JXKN8)
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