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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 

Materiál byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení 21. října 2019, s termínem dodání připomínek do 12. listopadu 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 

Č. 
res. Resort Č. 

př. Z/D Připomínka Vypořádání 

1 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1 Doporučující K čl. I novelizačnímu bodu 4: V textu uvedeného novelizačního 
bodu doporučujeme slova „V § 2 odstavec 2 zní:“ nahradit slovy 
„V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:“. 

Vyhověno. 

1 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

2 Doporučující K čl. I novelizačnímu bodu 8: Uvedený novelizační bod 
doporučujeme uvést v tomto znění: „8. V § 3 odst. 2 větě první se 
za slova „Prostředky fondu“ vkládají slova „státního podniku “ a 
za větu první se vkládá věta „Prostředky fondu organizační složky 
státu a státní příspěvkové organizace se ukládají na účtech 
podřízených státní pokladně v České národní bance.“.“. 

Vyhověno. 

1 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

3 Doporučující K čl. I novelizačním bodům 11 a 12: Vzhledem ke skutečnosti, že 
uvedené novelizační body se týkají stejného ustanovení (konkrétně 
§ 3 odst. 7), doporučujeme oba novelizační body spojit v jeden bod 
tohoto znění: „11. V § 3 odst. 7 se slovo „půjček“ nahrazuje 
slovem „zápůjček“, za slovo „zaměstnanci“ se vkládají slova 
„organizační složky státu nebo příspěvkové organizace“, částka 
„15 000 Kč“ se nahrazuje částkou „30 000 Kč“ a na konci odstavce 
se doplňuje věta „Zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých 
zaměstnanci státního podniku podle § 6 a § 11 odst. 2 může být v 
mimořádně závažných případech prominut v souladu se zásadami 
pro používání fondu, nejvýše však lze prominout částku 30 000 
Kč.“.“. 

Vyhověno. 

1 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

4 Doporučující K čl. I novelizačnímu bodu 15: V textu uvedeného novelizačního 
bodu doporučujeme slova „V § 4 odstavec 3 zní:“ nahradit slovy 
„V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:“ a slova 
„Dosavadní odstavce 4 a 5 se označí jako odstavce 5 a 6.“ nahradit 
slovy „„Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 
6.“. 

Vyhověno. 

1 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

5 Doporučující K čl. I novelizačnímu bodu 22: V textu uvedeného novelizačního 
bodu doporučujeme text „se slova „půjčky“ nahrazují slovy 
„zápůjčky““ nahradit textem „se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem 
„zápůjčky““. 

Vyhověno. 
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1 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

6 Doporučující K čl. I novelizačnímu bodu 23: V textu uvedeného novelizačního 
bodu doporučujeme za text „odst. 2“ vložit slova „úvodní části 
ustanovení“. 

Vyhověno. 

1 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

7 Doporučující K čl. I novelizačním bodům 24 a 25: Vzhledem ke skutečnosti, že 
uvedené novelizační body se týkají stejného ustanovení /konkrétně 
§ 6 odst. 2 písm. a)/, doporučujeme oba novelizační body spojit v 
jeden bod tohoto znění: „X. V § 6 odst. 2 písm. a) se slovo 
„půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“, slovo „půjčky“ se 
nahrazuje slovem „zápůjčky“, částka „100 000 Kč“ se nahrazuje 
částkou „300 000 Kč“ a částka „50 000 Kč“ se nahrazuje částkou 
„100 000 Kč“.“. 

Vyhověno. 

1 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

8 Doporučující K čl. I novelizačnímu bodu 29: V textu uvedeného novelizačního 
bodu doporučujeme text „8)“ zformátovat tak, aby odpovídal 
odkazu na poznámku pod čarou, tj. uvést tento text ve formátu 
„horní index“. 

Vyhověno. 

1 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

9 Doporučující K čl. I novelizačním bodům 34 a 35: Vzhledem ke skutečnosti, že 
uvedené novelizační body se týkají stejného ustanovení (konkrétně 
§ 11 odst. 2), doporučujeme oba novelizační body spojit v jeden 
bod tohoto znění: „X. V § 11 odst. 2 větě první se slovo „půjčku“ 
nahrazuje slovem „zápůjčku“, částka „20 000 Kč“ se nahrazuje 
částkou „50 000 Kč“ a částka „50 000 Kč“ se nahrazuje částkou 
„100 000 Kč“ a ve větě poslední se slovo „půjčka“ nahrazuje 
slovem „zápůjčka“ a slovo „půjčce“ se nahrazuje slovem 
„zápůjčce“.“. 

Vyhověno. 

1 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

10 Doporučující K čl. I novelizačním bodům 36 a 37: Vzhledem ke skutečnosti, že 
uvedené novelizační body se týkají stejného ustanovení (konkrétně 
§ 11 odst. 3), doporučujeme oba novelizační body spojit v jeden 
bod tohoto znění: „X. V § 11 odst. 3 se slovo „půjčky“ nahrazuje 
slovem „zápůjčky“ a slova „v hotovosti“ se nahrazují slovy 
„peněžní formou“. 

Vyhověno. 

2 UOOU 11 Zásadní Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (DPIA) je nezbytné redukovat na 2. 
Odstavec. 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva nebo odůvodnění nemá být zatěžována 
informacemi pro informaci. Text: „Návrh vyhlášky upravuje 
především změnu rozsahu plnění, které mohou být poskytovány z 
fondu kulturních a sociálních potřeb, a to bez jakéhokoliv dopadu 
na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů,“ plně 
postačuje. 

Vyhověno. 
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3 Úřad vlády 
ČR - Ministr 
a předseda 
Legislativní 
rady vlády 
(KML) 

12 Doporučující K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA)- 
Doporučujeme doplnit bod 6. Přezkum účinnosti regulace o 
nastavení konkrétních indikátorů a termínu přezkumu navrhované 
vyhlášky. Oblast FKSP by měla být komplexně vyhodnocena na 
základě jasně daných parametrů (např. vyhodnocení fungování 
systému, souhrnné dopady). 

Vyhověno. 

4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

13 Doporučující Obecně ke zvolenému způsobu legislativně technického 
zpracování návrhu: Doporučujeme, aby předkladatel zvážil 
namísto novelizace stávající vyhlášky vydání nové vyhlášky 
upravující jednotným způsobem problematiku FKSP. Podotýkáme, 
že oproti pouhým osmnácti paragrafům vyhlášky č. 114/2002 Sb. 
obsahuje předkládaný návrh 41 novelizačních bodů, což 
považujeme za značný nepoměr. Přitom sám předkladatel 
konstatuje, že „[v]yhláška č. 114/2002 Sb. 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 
a proto je nutné upravit možnosti plnění poskytovaných z fondu.“ 
Také vzhledem k deklarované „zastaralosti“ právní úpravy 
považujeme vydání nového prováděcího právního předpisu za 
vhodné. V neposlední řadě pak upozorňujeme, že by se touto 
variantou řešení hladkým způsobem naplnila i potřeba sjednocení 
právní úpravy FKSP pro organizační složky státu, příspěvkové 
organizace a státní podniky, jelikož stávající vyhláška včetně jejího 
problematického přechodného ustanovení uvedeného v § 16 by se 
zrušila a v nové vyhlášce by byl prostor systematickým způsobem 
stanovit její působnost na všechny uvedené subjekty a koncipovat 
benefity moderním způsobem při respektování zásad rozpočtového 
práva. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí důkladně analyzovalo vhodný nosič 
pro úpravu materie FKSP. S ohledem na přípravné práce 
na koncepční změně dalších právních předpisů, jejichž 
změny budou pravděpodobně mít zásadní vliv na 
koncepci FKSP, dojde k přípravě nové vyhlášky až 
v návaznosti na tyto změny. 
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4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

14 Doporučující K čl. I bodům 4 a 15 (§ 2 odst. 2 a § 4 odst. 3): Podotýkáme, že 
předmětné novelizační body jsou koncipovány legislativně 
technicky nesprávným způsobem. Jelikož jsou dané odstavce do 
příslušných paragrafů vkládány nově, a to při zachování odstavců 
stávajících, je třeba návětí bodů formulovat takto: „V § 2 se za 
odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:“, resp. „V § 4 se za 
odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:“. V případě bodu 15 
navíc upozorňujeme na chybu v číslování u závěrečné části bodu, 
která má znít: „Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako 
odstavce 4 až 6.“. 

Vyhověno. 

4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

15 Doporučující K čl. I bodu 4 (§ 2 odst. 2 věta druhá): Konstatujeme, že pravidla 
navrhovaná ve větě druhé nejsou předkladatelem odůvodněna, 
přitom část ustanovení upravující pravidlo, že se FKSP vytvoří ve 
výši, „kterou umožňuje výše zisku nebo zůstatek rezervního fondu“, 
je nutno považovat za nedostatečně určitou. Není z ní totiž 
dostatečně zřejmé, jakou část zisku či zůstatku rezervního fondu 
lze pro vytvoření FKSP použít, přičemž jistě není účelné, aby byly 
na jeho vytvoření použity všechny zbylé prostředky státního 
podniku. Doporučujeme proto textaci v naznačeném směru 
precizovat a doplnit odůvodnění navrhovaného ustanovení. 

Vyhověno částečně. 
Nejedná se o věcný posun, státní podniky budou 
v případě absence prostředků postupovat stejně jako 
doposud (viz § 19 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o 
státním podniku, ve znění pozdějších předpisů). 
Důvodová zpráva byla v tomto smyslu doplněna. 

4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

16 Doporučující K čl. I bodu 5 [§ 2 odst. 3 písm. a)]: Konstatujeme, že 
navrhovaná výjimka není předkladatelem odůvodněna, pročež 
doporučujeme příslušné zdůvodnění doplnit. 

Vyhověno jinak. 
Výjimka u náhrad škod na hmotném investičním 
majetku u státních podniků byla vypuštěna 
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4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

17 Doporučující K čl. I bodu 9 (§ 3 odst. 3):  

a) Z hlediska civilněprávní terminologie 
doporučujeme nahradit slova „dětí svěřených soudem do 
osobní péče“ slovy „dětí svěřených na základě rozhodnutí 
soudu do péče“. 

b) Doporučujeme ponechat odkaz na poznámku pod čarou č. 
3 za slovy „nezaopatřeným dětem“, neboť se tato vztahuje právě k 
předmětnému pojmu a nijak nesouvisí s právní úpravou svěřování 
dětí do péče na základě rozhodnutí soudu. 

c) V důsledku výslovného uvedení „plnění“ ve větě první 
doporučujeme na konci věty druhé výslovně uvést naopak 
„činnosti“, jelikož by navrhovaná textace mohla vést k takovému 
výkladu, že se na ně dané ustanovení nevztahuje, což patrně nebylo 
úmyslem předkladatele. Doporučujeme proto provést vhodnou 
revizi textace. 

Vyhověno. 
 
 
 
 
 
Vyhověno. 
 
 
 
 
Vyhověno. 

4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

18 Doporučující K čl. I bodu 11 (§ 3 odst. 7): Podotýkáme, že předmětný 
novelizační bod je koncipován legislativně technicky nesprávným 
způsobem, pročež doporučujeme nahradit slovo „doplňují“ slovem 
„vkládají“. 

Vyhověno. 

4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

19 Doporučující K čl. I bodu 12 (§ 3 odst. 7 věta druhá):  

a) Upozorňujeme, že se právní úprava promíjení zůstatků 
nesplacených zápůjček u státních podniků odlišuje od úpravy u 
ostatních subjektů (viz věta první), jelikož je v ní navíc uvedena 
podmínka, že se musí jednat o „mimořádně závažné případy“. 
Doporučujeme, aby předkladatel popsanou odlišnost zdůvodnil. 

b) Z hlediska terminologického doporučujeme nahradit slova 
„se zásadami pro používání fondu“ slovy „s pravidly hospodaření 
s fondem“. 

 
Vyhověno jinak.  
Právní úprava promíjení zůstatků nesplacených 
zápůjček u státních podniků byla sjednocena. 
 
 
 
 
Vyhověno. 
Text byl upraven. 

4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

20 Doporučující K § 3 odst. 8: Upozorňujeme, že předkladatel opomněl v tomto 
ustanovení provést terminologickou změnu spočívající v nahrazení 
slova „půjček“ slovem „zápůjček“. Doporučujeme proto do návrhu 
doplnit příslušný novelizační bod. 

Vyhověno. 
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4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

21 Doporučující K čl. I bodům 13 a 16 (§ 4 odst. 1 a 6): Doporučujeme vypustit 
nadbytečné slovo „jejich“, neboť „rodinný příslušník“ je 
legislativní zkratka zavedená v § 3 odst. 3, a proto ve spojení s ní 
není třeba užívat přivlastňovací zájmeno. 

Vyhověno. 

4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

22 Doporučující K čl. I bodu 13 (§ 4 odst. 1): Doporučujeme, aby předkladatel 
vyjasnil, na co všechno má být možné přispívat, pokud to využívají 
rodinní příslušníci. Z navrhované textace totiž vyplývá, že pouze 
na provoz autobusu, ale podle odůvodnění chtěl předkladatel 
patrně postihnout také zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu 
rozvoji zaměstnanců, tedy ustanovení odstavce 1 v celé jeho šíři.  

Vyhověno jinak. 
Text ustanovení byl upraven. 
 

4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

23 Zásadní K čl. I bodům 14 a 19 [§ 4 odst. 2 písm. b) a c) a § 5a]: V prvé 
řadě uvádíme, že navrhované rozšíření benefitů poskytovaných z 
FKSP vítáme, avšak máme obavu, že vzhledem k povinnosti 
organizační složky státu, příspěvkové organizace či státního 
podniku (dále jen „přispívající organizace“) dané plnění zcela 
uhradit podle § 3 odst. 4, by nebyly některé navrhované benefity ze 
strany přispívajících organizací využívány, a to zejména z důvodu 
vysoké administrativní zátěže spojené s jejich poskytováním i 
složité administrace finanční spoluúčasti zaměstnanců. Zároveň 
musíme konstatovat, že zdůvodnění zavedení navrhovaných 
benefitů neposkytuje bližší vysvětlení, jak mají být tyto 
realizovány ze strany přispívajících organizací, což dále posiluje 
naši obavu, že nebudou promítnuty do příslušných vnitřních 
předpisů a tedy ve svém důsledku nebudou zaměstnancům 
prakticky poskytovány. S ohledem na charakter plnění podle shora 
uvedených ustanovení požadujeme, aby bylo i u těchto benefitů po 
vzoru taktéž nově navrhovaného příspěvku na použití zařízení péče 
o děti (viz § 4a) stanoveno, že není nutné, aby přispívající 
organizace tato plnění zcela uhradila. 

Nevyhověno. 
Vyloučení zásady stanovené v § 3 odst. 4 vyhlášky o 
FKSP by zásadně narušilo principy rozpočtového práva, 
na kterých hospodaření s fondem stojí. Zároveň by 
takový postup vedle k požadavkům rozvolnění pravidel 
také u dalších plnění, např. rekreací. 
Stejně jako u stávajících plnění, u kterých se 
podnikatelský trh přizpůsobil požadavkům vyhlášky a 
řada obchodních partnerů je na ně připravena reagovat, 
lze stejný postup očekávat i u nových plnění.  
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4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

24 Zásadní Podrobněji k § 4 odst. 2 písm. b) a c): Nově se navrhuje možnost 
přispívat z FKSP na „dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo 
speciální optické pomůcky“ a na „dentální hygienu a jinou 
zubařskou péči“. Dle našeho názoru by bylo velmi problematické 
administrativně vyřešit případný příspěvek z FKSP na tyto služby 
a zároveň postupovat v souladu s § 3 odst. 4 tak, aby přispívající 
organizace předmětné plnění zcela uhradila, a to zejména z důvodu 
různých specifik těchto plnění (např. různé ceny a druhy 
dioptrických brýlí a kontaktních čoček či finanční náročnost 
zubařských zákroků) a zároveň z důvodu, že tato plnění souvisí s 
citlivými osobními údaji týkajícími se zdravotního stavu 
zaměstnanců (např. počet dioptrií, zubních implantátů apod.). 
Stejně tak se nám nezdá reálné, aby zaměstnanci v případě těchto 
specifických služeb chodili k určeným optikům či zubařům, kteří 
by byli ochotni fakturovat tato plnění na přispívající organizaci. Z 
výše uvedených důvodů požadujeme pro tyto případy doplnit 
výjimku z povinnosti předmětné plnění zcela uhradit ze strany 
přispívající organizace podle § 3 odst. 4. 

Nevyhověno. 
Stejně jako u stávajících plnění, u kterých se 
podnikatelský trh přizpůsobil požadavkům vyhlášky a 
řada obchodních partnerů je na ně připravena reagovat, 
lze stejný postup očekávat i u nových plnění. 
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4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

25 Zásadní Podrobněji k § 5a: Stejně tak i v případě nově navrhovaného 
příspěvku na dopravu do zaměstnání se nám jeví jako značně 
komplikované postupovat v souladu s § 3 odst. 4, a to uhradit toto 
plnění zcela ze strany přispívající organizace, aby mohl být 
poskytnut příspěvek z FKSP. V případě zaměstnanců dojíždějících 
do zaměstnání pravidelně veřejnou hromadnou dopravou by bylo 
nutné pořizovat časové kupóny a jízdenky ze strany 
zaměstnavatele, a pak zbylou částku sníženou o příspěvek z FKSP 
strhávat z výplaty zaměstnance nebo stanovit povinnost 
zaměstnance skládat finanční rozdíl do pokladny přispívající 
organizace předem. Oba zmíněné postupy jsou značně 
administrativně, resp. finančně náročné, neboť při částce 3650 Kč 
(cena ročního kupónu Lítačky) pro např. cca 400 zaměstnanců 
Ministerstva spravedlnosti se jedná o cca 1,5 mil. Kč z FKSP, které 
by v určitou chvíli chyběly pro financování jiných benefitů 
poskytovaných přispívající organizací. Většina jízdenek či kupónů 
je však přímo na jméno dané osoby, a proto jsme konzultovali 
realizaci tohoto benefitu v případě pražské Lítačky, kdy nám bylo 
sděleno, že možností je buď předat správu daného účtu 
kupónových jízdenek zaměstnance jeho zaměstnavateli, což by 
vedlo k nemožnosti správy tohoto účtu ze strany zaměstnance, 
anebo poskytovat platební údaje zaměstnavateli po objednání 
daného kupónu, což se jeví jako velmi administrativně náročné pro 
přispívající organizaci. Zároveň tyto postupy nelze realizovat s 
regionálními dopravci, kteří neposkytují časové jízdenky, nýbrž si 
cestující kupují jednotlivé jízdenky online – v takovém případě se 
nám jeví realizace navrhovaného benefitu v souladu s podmínkou 
podle § 3 odst. 4 v podstatě neproveditelná. Z výše uvedených 
důvodů požadujeme i v tomto případě stanovení výjimky 
z povinnosti předmětné plnění zcela uhradit ze strany přispívající 
organizace. 

Nevyhověno. 
Stejně jako u stávajících plnění, u kterých se 
podnikatelský trh přizpůsobil požadavkům vyhlášky a 
řada obchodních partnerů je na ně připravena reagovat, 
lze stejný postup očekávat i u nových plnění. 
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4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

26 Zásadní K čl. I bodu 15 (§ 4 odst. 3): Navrhované ustanovení klade 
podmínku pro možnost poskytnout příspěvek z FKSP, podle níž 
plnění podle odstavce 2 nesmí být ani částečně hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění. Dle našeho názoru se však jedná o pro 
zaměstnance značně finančně náročná plnění v řádech tisíců až 
desetitisíců korun, a proto se nám nejeví daná podmínka jako 
vhodná. Z toho důvodu požadujeme její zmírnění, např. limitací 
přípustné výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění. 

Nevyhověno. 
Právě s ohledem na poměrně významnou finanční 
náročnost byla dotčená plnění zahrnuta do plnění, které 
lze čerpat z FKSP. Díky tomu by mělo dojít 
k uspokojení potřeb zaměstnanců tam, kde pro ně plnění 
s ohledem na vysoké finanční částky nebylo dostupné. 
Rozvolnění pravidel s ohledem na principy 
rozpočtového hospodaření nelze akceptovat.   

4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

27 Doporučující K čl. I bodu 17 (§ 4 odst. 7): Doporučujeme, aby předkladatel 
rozšířil navrhovaný benefit také na e-knihy a audioknihy, které 
jsou relevantními alternativami tištěných knih se shodným 
obsahem. 

Vysvětleno. 
Rozsah navrhovaného plnění je nastaven tak, aby 
odpovídal ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) bod 4. zákona 
o daních z příjmů. 

4 Ministerstvo 
spravedlnosti 

28 Zásadní K § 16: Požadujeme do návrhu doplnit novelizační bod, jímž by se 
zrušoval § 16 obsahující problematické přechodné ustanovení ve 
vztahu ke státním podnikům. V předkládané podobě by totiž návrh 
vedl k vnitřní rozpornosti vyhlášky č. 114/2002 Sb., když jsou jím 
její ustanovení komplexně měněna tak, aby se novelizovaná 
vyhláška vztahovala také na státní podniky, ale zároveň by v ní 
zůstal zachován § 16, podle nějž se mají státní podniky řídit 
zrušenou vyhláškou č. 310/1995 Sb. 

Vyhověno. 

5 Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

29 Doporučující K bodu 4  
Doporučujeme úvodní část bodu uvést ve znění „V § 2 se za 
odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:“. 

Vyhověno. 

5 Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

30 Doporučující K bodu 8 
Doporučujeme slovo „prvou“ nahradit slovem „první“. 

Vyhověno. 

5 Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

31 Doporučující K bodu 9 
Doporučujeme na konci bodu doplnit tečku. 

Vyhověno. 

5 Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

32 Doporučující K bodu 11 
Doporučujeme slova „poskytnutých zaměstnanci“ uvést v 
uvozovkách. 

Vyhověno. 

5 Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

33 Doporučující K bodu 12 
Doporučujeme text „odst. 7“ vypustit a za slovo „odstavce“ doplnit 
text „7“. 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod byl sjednocen s předchozím 
novelizačním bodem. 
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5 Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

34 Doporučující K bodu 15  
Doporučujeme úvodní část bodu uvést ve znění „V § 4 se za 
odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:“, za uvozovkami, 
které jsou za slovem „předpisem.“, doplnit tečku a slovo „označí“ 
nahradit slovem „označují“. 

Vyhověno. 

6 ČMKOS - 
školství 

35 Doporučující § 3 odst. 8 - Do výjimek, kdy lze plnit i peněžní formou, uvést i 
plnění podle § 4 odst. 2 a odst. 7. 
Odůvodnění: Tento postup by znamenal podstatné zjednodušení a 
omezení administrativy, což by uvítali zejména menší 
zaměstnavatelé (příspěvkové organizace ve školství). 

Nevyhověno. 
Rozvolnění stávajících požadavků a kontrolních nástrojů 
obsažených zejména v ustanovení § 3 není možné 
s ohledem na respektování základních principů 
rozpočtového práva, jakož i normativních zásad 
hospodaření s fondem, zejména s ohledem na nutnost 
zajištění účelovosti použitých prostředků.  

6 ČMKOS - 
školství 

36 Zásadní § 13 - Z fondu se poskytuje příspěvek odborové organizaci, která 
působí u organizační složky státu, státního podniku, příspěvkové 
organizace nebo školské právnické osoby, na úhradu 
prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním 
oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů a na její 
organizační činnost. 
Odůvodnění: Úkoly, které plní odborové orgány za všechny 
zaměstnance, jsou stanoveny zejména v zákoníku práce, zákoně o 
zaměstnanosti a pokud jde o povinnosti týkající se zastupování 
zaměstnanců v procesu kolektivního vyjednávání v zákoně o 
kolektivním vyjednávání. V souvislosti s výkonem těchto činností 
ve prospěch všech zaměstnanců vznikají na straně odborové 
organizace náklady ať přímé nebo nepřímé (např. vzdělávání 
odborových funkcionářů, organizační činnost aj.). Konkrétní výše 
těchto nákladů u odborové organizace závisí od velikosti a 
charakteru subjektů, tzn. od toho, zda se jedná o organizační složku 
sátu nebo příspěvkovou organizaci. Dále od toho, zda se na 
organizaci vztahuje kolektivní smlouva vyššího stupně nebo ne, od 
počtu zaměstnanců a celé řady dalších faktorů. 

Nevyhověno. 
FKSP slouží k zajištění, sociálních, kulturních a jiných 
potřeb zaměstnanců.  Zajištění práva sdružovat se 
v odborech a zajistit jejich funkci je základním 
principem pracovně-právního práva, nikoliv 
rozpočtového práva, potažmo práva upravujícího 
hospodaření s fondy. 
. 
V daném případě se jeví v rozporu se základními 
principy snižovat objem prostředků určených pro 
zaměstnance jejich „odčerpáváním“ pro odborové 
organizace. 
 
FKSP by nemělo být zdrojem finančních prostředků na 
činnost odborové organizace a nesystémově tak suplovat 
jiné potenciální zdroje  

7 Konfederace 
zaměstnavate
lských a 
podnikatelský
ch svazů ČR 

37 Doporučující Podle předkládací zprávy navrhovaná úprava odstraňuje právně 
závadný stav vůči státním podnikům a sjednocuje provedení právní 
úpravy fondu kulturních a sociálních potřeb, dále jen „FKSP“, do 
jednoho přepisu. To však tato úprava neplní, neboť ponechává ust. 
§ 16, který odkazuje právě u státních podniků na další používání 
již 7 let zrušené vyhlášky č. 310/1995 Sb., ve znění vyhlášky č. 
167/1997 Sb. a vyhlášky č. 314/1999 Sb.  
Doporučujeme zrušit ust. § 16 vyhlášky. 

Vyhověno. 
Příslušné ustanovení bylo zrušeno. 
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7 Konfederace 
zaměstnavate
lských a 
podnikatelský
ch svazů ČR 

38 Doporučující § 2, odst. 2 – nově navrhované ustanovení odst. 2 umožňuje de 
facto zrušit příděl do FKSP u státních podniků, které jsou vázány 
na dotace ze státního rozpočtu a při plnění závazků státu pak 
nevytvářejí zisk, čímž budou zaměstnanci takového státního 
podniku značně znevýhodněni, zejména nemožností přispět 
zaměstnancům na stravování a penzijní připojištění, což jsou dnes 
běžné benefity. Lépe by bylo přijmout normu zajišťující příděl do 
FKSP i v tomto případě. 
Doporučujeme doplnit ustanovení umožňující v těchto 
výjimečných případech doplnění FKSP z příslušného rozpočtu 
doplněním textu odst. 2 takto: „V případě, kdy z důvodu ztráty 
nebo nedostatku zisku nelze využít ve státním podniku ke krytí 
základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb postup 
podle ustanovení § 19 zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku, 
zajistí zakladatel pokrytí základního přídělu do fondu kulturních a 
sociálních potřeb z příslušného rozpočtu.“  
Tím bude skutečně odstraněn právně závadný stav vůči státním 
podnikům, neboť předpis, který to umožňoval (dosud nezrušené 
usnesení vlády č. 577/1990 Sb.) již od 1. 5. 1997 neměl oporu v 
platné zákonné normě. 

Vysvětleno. 
Nedochází k věcné změně. Krytí z příslušného rozpočtu 
není možné již od zrušení zákona č. 111/1990 Sb., o 
státním podniku.  
Usnesení vlády č. 577/1990 Sb., sice formálně nebylo 
zrušeno, nicméně z povahy věci, kdy provádí příslušný 
zákon, bylo zrušeno automaticky zrušením příslušného 
zákona. Uvedené bylo konzultováno s MPO jakožto 
gestorem tohoto právního předpisu. 
 

7 Konfederace 
zaměstnavate
lských a 
podnikatelský
ch svazů ČR 

39 Doporučující § 3, odst. 3 – pro jednoznačnost výkladu doporučujeme doplnit text 
za slovo „zaměstnance3“ o text „partnera nebo druha“ (dále jen 
„rodinný příslušník“). Okruh rodinných příslušníků žijících ve 
společné domácnosti by měl zahrnovat  
i nezaopatřené děti svěřené do péče partnera nebo družky. 

Nevyhověno. 
Ačkoliv chápeme záměr, nelze jej přijmout jako 
principiálně akceptovatelný, tento princip nemá obdobu 
v žádném jiném právním předpise.  
 

7 Konfederace 
zaměstnavate
lských a 
podnikatelský
ch svazů ČR 

40 Doporučující § 3 doporučujeme doplnit o odst. 9 tohoto znění: „Nevyčerpané 
prostředky a zdroje fondu kulturních a sociálních potřeb ve státním 
podniku koncem kalendářního roku nepropadají a převádějí se do 
následujícího roku.“ 

Nevyhověno. 
Obdobně jako u organizačních složek státu a 
příspěvkových organizací (řešeno rozpočtovými 
pravidly) je vhodnější tuto úpravu řešit případnou 
úpravou zákona o státním podniku. 

7 Konfederace 
zaměstnavate
lských a 
podnikatelský
ch svazů ČR 

41 Doporučující § 7 – doporučujeme vypustit slovo „závodní“, jde pouze o 
stravování a tento pojem (závodní stravování) je již přežitý, již ZP 
vydaný v roce 2006 užívá pouze pojem „stravování“. 

Nevyhověno. 
Použitá terminologie odkazuje na příslušné normy 
upravující „závodní“ stravování. Viz např. 84/2005 Sb., 
430/2001 Sb. 
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7 Konfederace 
zaměstnavate
lských a 
podnikatelský
ch svazů ČR 

42 Doporučující § 14, odst. 1, písm. d) – doporučujeme ponechat původní text „při 
prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu“, neboť 
přiznání důchodu může být provedeno dodatečně se zpětnou 
účinností a jde o správní proces, který nemusí mít pevný den 
realizace, naopak skončení pracovního poměru odchodem do 
důchodu je jednoznačný den, se kterým lze spojit v tomto případě 
poskytnutí daru, - při ponechání původního textu by bylo nutné 
upravit také text § 3, odst. 3, který se také odkazuje na prvé 
přiznání starobního nebo invalidního důchodu. 

Nevyhověno. 
Vždy je vydáváno rozhodnutí, které nabývá právní 
moci, na které budou navázány účinky a potažmo 
možnost poskytnutí daru. 

7 Konfederace 
zaměstnavate
lských a 
podnikatelský
ch svazů ČR 

43 Doporučující Dále upozorňujeme, že je v návrhu zřejmě chyba v § 16, který pak 
ve znění novely vyhlášky nedává smysl. 

  

Vysvětleno. 
Ze znění připomínky není zcela zřejmé, zda neměla 
směřovat k jinému ustanovení. Ustanovení § 16 je 
rušeno na připomínku č. 35 Konfederace. 

7 Konfederace 
zaměstnavate
lských a 
podnikatelský
ch svazů ČR 

44 Doporučující Závěrem konstatujeme, že při zrušení vyhlášky č. 310/1995 bude 
nutné upravit i zákon č. 77/1997 (o státním podniku), kde je v § 19 
odkaz na vyhlášku č. 310/1995 a dále NV č. 577/1990 (o 
hospodaření státních podniků), kde je v § 4 bod b) uvedeno, že zisk 
je možné použít k přídělům do FKSP (v rámci ostatního použití 
zisku).    

Nevyhověno. 
Dle legislativně-technických procedur se poznámky pod 
čarou nenovelizují. Vyhláška č. 310/1995 Sb., byla již 
zrušena. 
Z povahy věci bylo Nařízení vlády č. 577/1990 Sb. 
zrušeno zrušením zákona č. 111/1990 Sb., o státním 
podniku. Nařízení vlády nařizuje k provedení ustanovení 
výslovně vymezeného v návětí Nařízení vlády. Je-li 
zrušen daný právní předpis (a potažmo všechna jeho 
ustanovení) má stejný osud i prováděcí právní předpis, 
který nemůže existovat sám o sobě bez existence 
zmocňovacího ustanovení. Je vždy provázán na 
konkrétní ustanovení konkrétního předpisu  - skutečnost, 
že je obdobná materie upravena jiným (novým) právním 
předpisem je nedostačující k založení působnosti 
nařízení vlády k jinému právnímu předpisu. Takový 
postup by byl v rozporu s principy českého právního 
řádu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJJD4SPT)



V. 

Strana 13 z 90 

8 Ministerstvo 
obrany 

45 Doporučující  K bodu 9: 
Doporučujeme poznámku pod čarou č. 3 zachovat za slovy 
„nezaopatřeným dětem“. Dále doporučujeme sjednotit formát 
označení poznámek pod čarou. 
Odůvodnění: 
Poznámka pod čarou č. 3 odkazuje na § 11 až 16 zákona č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů. § 11 až 16 tohoto zákona upravují pojem „nezaopatřené 
dítě“, proto by poznámka pod čarou č. 3 měla být zachována za 
slovy „nezaopatřeným dětem“. Současně doporučujeme sjednotit 
formát označení poznámek pod čarou, např. novelizačním bodu č. 
9 je použito běžné písmo normálního stylu, v novelizačním bodu č. 
38 je použitý styl písma horní index. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

8 Ministerstvo 
obrany 

46 Doporučující  K bodu 14: 
Doporučujeme v § 4 odst. 2 písm. d) doplnit poznámku pod čarou s 
odkazem na konkrétní právní předpis, který upravuje očkování 
proti infekčním nemocem. 

Nevyhověno. 
S ohledem na nenormativní charakter poznámek pod 
čarou považujeme takový postup za nadbytečný – 
označení právního příslušného předpisu přímo v textu 
ustanovení je navíc v souladu s LPV. 

8 Ministerstvo 
obrany 

47 Zásadní  K bodu 31: 
Požadujeme § 9 písm. c) upravit tak, aby byly sjednoceny 
podmínky pro všechny kategorie zaměstnanců bez rozdílu. 
 
Odůvodnění: 
Nově vkládaný text v § 9 písm. c) upravuje podmínky poskytování 
příspěvku na vzdělávání. Pouze pro zaměstnance v pracovním 
poměru a státní zaměstnance je ovšem poskytnutí příspěvku na 
vzdělávání omezeno tím, že se nemůže jednat o vzdělávání, které by 
bylo odborným rozvojem zaměstnance podle zákoníku práce nebo 
prohlubováním vzdělání podle zákona o státní službě. Obdobná 
podmínka však není v návrhu uvedena pro vojáky z povolání, 
příslušníky bezpečnostních sborů nebo např. soudce. Zatímco v 
případě schválení navrhovaného znění by v  podmínkách rezortu 
MO mohl být z prostředků FKSP poskytován vojákům z povolání 
příspěvek na jazykový kurz, který je vyžadován pro jejich služební 
zařazení a má být hrazen z rozpočtových prostředků jako 
prohlubování jejich kvalifikace, v případě státních zaměstnanců 
ani zaměstnanců v pracovním poměru by toto možné nebylo. 
Požadujeme proto sjednotit podmínky pro všechny kategorie 
zaměstnanců. 

Vyhověno jinak. 
Možnost hradit z FKSP pouze zájmové vzdělávání 
(nikoliv prohlubování nebo odborný rozvoj 
zaměstnance) se vztahuje ke všem zaměstnancům 
subjektů podléhajících vyhlášce o FKSP. V tomto směru 
byla upravena zvláštní část důvodové zprávy, kde byl 
doplněn odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 
361/2003 Sb. 
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8 Ministerstvo 
obrany 

48 Doporučující  Nad rámec návrhu vyhlášky: 
Doporučujeme přeformulovat název § 4 „Příspěvky na provoz 
zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji 
zaměstnanců“.  
Odůvodnění: 
Tento název nekoresponduje s možností poskytnutí příspěvku podle 
nově upraveného  
§ 4 odst. 2 a 7 (plnění v podobě vitaminových prostředků, 
dioptrických brýlí, kontaktních čoček, speciálních optických 
pomůcek, dentální hygieny, očkování proti infekčním nemocem či 
úhrady tištěných knih pro děti). Tato plnění podle našeho názoru 
nelze označit za příspěvek na provoz zařízení sloužícího k 
uspokojování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců. 

Vyhověno jinak. 
Nadpis § 4 byl zrušen. 

9 Ministerstvo 
dopravy 

49 Zásadní Požadujeme zrušit (nad rámec návrhu) ustanovení § 16 vyhlášky 
č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřev, ve znění 
pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „vyhláška 
č. 114/2002 Sb.“), neboť obsahuje již obsoletní právní úpravu. 
Návrh vyhlášky se nově bude vztahovat i na státní podniky, proto 
je zcela nadbytečné a nesprávné ponechat v platnosti § 16 vyhlášky 
č. 114/2002 Sb., který říká, že: „[d]o doby nabytí účinnosti 
zvláštního právního předpisu se tvorba a používání fondu 
kulturních a sociálních potřeb u státních podniků10) řídí vyhláškou 
č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 
vyhlášky č. 167/1997 Sb. a vyhlášky č. 314/1999 Sb.“. Zvláště pak 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že vyhlášky č. 310/1995 Sb., 
167/1997 Sb. a 314/1999 Sb. byly zrušeny vyhláškou č. 114/2002 
Sb. s účinnosti již od 1. května 2002. Postup podle zrušených 
právních předpisů tudíž není možný. 

Vyhověno. 
Ustanovení bylo zrušeno. 
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9 Ministerstvo 
dopravy 

50 Zásadní Návrh vyhlášky se nově vztahuje na státní podniky, což s odkazem 
na § 19 odst. 5 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České 
dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o 
změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů, znamená, že se jím řídí i státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty (dále jen „státní organizace“) při 
tvorbě fondu kulturních a sociálních potřeb. Ustanovení § 2 odst. 2 
návrhu vyhlášky však představuje pro státní organizaci překážku 
v další tvorbě fondu kulturních a sociálních potřeb. S ohledem na 
současnou situaci, kdy státní organizace nedosahuje zisku 
a současně nemá pro tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb 
k dispozici dostatečné zdroje v rezervním fondu, je možné příděl 
do tohoto fondu tvořit pouze s využitím ostatních kapitálových 
fondů. Toto však § 2 odst. 2 návrhu vyhlášky neumožňuje. 
Požadujeme proto rozšířit § 2 odst. 2 návrhu vyhlášky o možnost 
státních podniků tvořit fond kulturních a sociálních potřeb i 
z ostatních kapitálových fondů. V případě, že k požadované úpravě 
nedojde, může navrhovaná právní úprava zhoršit sociální 
podmínky ve státní organizaci a znevýhodnit její postavení a 
konkurenceschopnost na pracovním trhu. 

 Vysvětleno. 
Vyhláška o FKSP upravuje pouze tento fond, s ohledem 
na limity zákonného zmocnění nemůže pracovat 
s prostředky jiných fondů. To však nevylučuje, aby 
státní podniky postupovaly přímo podle znění zákona č. 
77/1997 Sb., o státním podniku, který takový postup 
umožňuje. Vyhláška jako podzákonný právní předpis 
nemůže zúžit rozsah oprávnění stanovených zákonem  - 
příslušné právo je tedy zachováno a státní podniky jej 
mohou využít. 

9 Ministerstvo 
dopravy 

51 Doporučující Doporučujeme revidovat úpravu obsaženou v § 2 odst. 1 návrhu 
vyhlášky, neboť způsob, jakým je fond kulturních a sociálních 
potřeb tvořen, vyplývá již z ustanovení § 48 odst. 8 a § 60 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů. Prováděcí předpis tak nemůže být v rozporu se zákonnou 
úpravou, zvláště když zákonná úprava obsahuje rovněž 
zmocňovací ustanovení pro tvorbu prováděcího právního předpisu. 
Ve shora uvedených ustanoveních je uvedeno, že Ministerstvo 
financí stanoví vyhláškou další příjmy, výši tvorby a hospodaření s 
fondem kulturních a sociálních potřeb, nikoliv způsob jeho tvorby. 
Ve smyslu této připomínky proto doporučujeme přepracovat § 2 
odst. 1 návrhu vyhlášky. 

Vysvětleno. 
Nedochází k věcnému posunu, jde o stávající stav. 
Vyhláška je plně v limitech zákonného zmocnění. 

9 Ministerstvo 
dopravy 

52 Doporučující V § 3 odst. 2 návrhu vyhlášky je uvedeno, že: „[p]rostředky fondu 
státního podniku se ukládají na samostatném účtu u bank a 
poboček zahraničních bank“, ačkoliv v § 3 písm. h) bodu 10 ve 
spojení s § 33 rozpočtových pravidel je stanoveno, že státní 
organizace má účty podřízené státní pokladně, jejíž účty jsou 
vedeny v České národní bance. Doporučujeme odstranit tento 
rozpor a upravit dotčené ustanovení odpovídajícím způsobem. 

Vysvětleno. 
Státní podniky nepostupují podle rozpočtových pravidel, 
nýbrž podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. 
V praxi tak žádný rozpor nevzniká. 
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9 Ministerstvo 
dopravy 

53 Doporučující V § 3 odst. 3 byl nově doplněn text: „s výjimkou náhrad škod na 
hmotném investičním majetku u státních podniků“, ačkoliv tato 
úprava není nikde odůvodněna. Žádáme proto o vysvětlení 
navrhované právní úpravy. 

Vyhověno jinak. 
Text byl vypuštěn. 

10 Ministerstvo 
zemědělství 

54 Zásadní K materiálu obecně. 
Předkládaný návrh nereaguje dostatečně na všechny aktuální 
požadavky v oblasti čerpání benefitů státními zaměstnanci. 
Novelizace vyhlášky by mohla transparentně nastavit pravidla 
čerpání a stanovit tak jednotný výklad shodně pro všechny úřady.  
 
Oblast, kterou jednotlivé úřady zejména řeší, je možnost využití 
nejrůznějších šeků a „přednabitých“ karet (Edenred Benefits Card, 
Flexipass, Benefit plus aj.), kde by každý zaměstnanec mohl mít 
vložený osobní finanční limit a čerpat vybrané benefity přímo u 
partnerských dodavatelů. Přestože některé úřady k tomuto postupu 
dle našich informací přistoupily, bylo by vhodné postavit na jisto, 
zda je tento postup v souladu s právními předpisy. Při využití výše 
uvedených šeků/karet vyvstává dle našeho názoru otázka, zda lze 
garantovat, že (např. zejména u flexipassů) bude zaručeno, že 
čerpají pouze oprávněné osoby na taxativně vymezené účely. 

Vysvětleno. 
Vyhláška o FKSP výslovně neupravuje problematiku 
používání poukázek při poskytování plnění z prostředků 
fondu. Tato skutečnost neznamená, že by tuto formu 
čerpání příspěvků z fondu teoreticky nebylo možno 
uskutečnit. Je ale nutné zajistit, aby při čerpání 
prostředků formou poukázek byly splněny všechny 
požadavky stanovené nejen vyhláškou o FKSP, ale 
i  ostatními souvisejícími právními předpisy. Především 
se jedná o splnění podmínek uvedených v ustanovení § 
3 odst. 1, 3, 4 a 8 vyhlášky o FKSP. Organizace by měla 
zajistit jejich naplnění, tak aby byla schopna prokázat, 
že při poskytování plnění formou poukázek postupuje v 
souladu s vyhláškou o FKSP. 
Chce-li organizace poskytnout příspěvek z fondu, musí 
příslušná plnění organizovat, spoluorganizovat nebo 
pořídit od jiné osoby. Další podmínkou je, že musí toto 
plnění (nikoliv poukázku, jak bývá mnohdy nepřesně 
interpretováno) dle § 3 odst. 4 zcela uhradit (tedy v plné 
výši). Plnění se poskytují zaměstnancům za cenu 
sníženou o příspěvek z fondu. Tato forma plnění z fondu 
je poskytována nepeněžní formou a není na ni přitom 
žádný právní nárok.  
V této otázce je také minimálně diskutabilní, zda a jak je 
organizace schopna zajistit, že při získání plnění na 
základě poukázky nebude požadována další úhrada nebo 
že zaměstnanci nevznikne možnost získání peněžních 
prostředků, popř. jakéhokoliv jiného prospěchu. Výše 
uvedené by bylo v rozporu s vyhláškou i souvisejícími 
právními předpisy. 
Rovněž je v této souvislosti nezbytné upozornit na 
ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky o FKSP, v němž je 
uvedeno, že lze z fondu čerpat pouze výdaje podle § 4 
až 14 vyhlášky o FKSP, mj. tedy, že lze poskytovat 
příspěvek pouze na plnění a oblasti, vymezené v těchto 
ustanoveních.  
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10 Ministerstvo 
zemědělství 

55 Zásadní Nepovažujeme za vhodné rozšířit působnost vyhlášky 114/2002 
Sb. také na státní podniky a žádáme, aby předkladatel zvážil 
možnost úpravy fondu sociálních a kulturních potřeb státních 
podniků zákonem. Důvodem je zcela jiná hospodářská i právní 
situace organizačních složek státu a státních podniků. Státní 
podniky jsou samostatně hospodařící subjekty kontrolované 
dozorčí radou a také zakladatelem. V běžném hospodaření nejsou 
napojeny na rozpočtové zdroje. Nedostávají žádné příděly do 
FKSP, ani jiných fondů. Naopak organizační složky státu dostávají 
na každý rok peněžní příděl z rozpočtu. Státní podniky na krytí 
všech sociálních výdajů musí vytvořit vlastní zdroje (vždy 
primárně v tržbách podniku), stejně jako všichni jiní podnikatelé. Z 
těchto důvodů by u státních podniků neměly být tyto výdaje 
vázány na podzákonnou normu, ale upraveny platným zákonem, 
jako u všech plátců daní z příjmu (zákon o daních z příjmů). 

Nevyhověno. 
Jedná se o provedení § 19 odst. 3 zákona o státním 
podniku. Sjednocením nedochází ve vztahu ke státním 
podnikům k výraznějším věcným posunům, aktualizuje 
se v podstatě pouze rozsah plnění, která mohou 
poskytovat. 
Otázka zachování povinnosti tvořit a hospodařit s FKSP 
byla konzultována s MPO jakožto věcným gestorem. 
Dle závěrů provedených konzultací se jeví jako vhodné 
povinnost ponechat. 
 

10 Ministerstvo 
zemědělství 

56 Zásadní V případě, že předkladatel nevyhoví připomínce č. 2 a vyhodnotí 
rozšíření působnosti vyhlášky také na státní podniky za nutné, 
požadujeme v § 2 odst. 2 umožnit státním podnikům tvoření fondu 
kromě základního přídělu i dalšími příděly ze zisku. 
 
Vyhláška č. 114/2002 Sb. nepočítala se ziskem vytvářeným 
organizacemi, na které se měla vztahovat, proto neměla důvod 
přejímat z vyhlášky 310/1995 Sb. možnost tvorby fondu dalšími 
příděly ze zisku. To se vztahovalo jen ke společnostem tvořícím 
zisk, tedy ke státnímu podniku. 
 
Pokud je nyní navrhováno začlenění státních podniků do vyhlášky 
114/2002 Sb., je nutné zachovat těmto podnikům možnost tvorby 
fondu také dalšími příděly ze zisku. Bez této možnosti bude 
státním podnikům odňata možnost navýšení fondu nad zákonnou 
úroveň, což by významně zhoršilo již tak složitou situaci z hlediska 
konkurenceschopnosti státních podniků na trhu práce. 

Vyhověno. 
Příslušná norma byla doplněna v totožné dikci, jako byla 
obsažena ve vyhlášce č. 310/1995 Sb. 

10 Ministerstvo 
zemědělství 

57 Doporučující Doporučujeme „hmotný investiční majetek“ uvedený v § 2 odst. 3 
písm. a) přejmenovat na „dlouhodobý hmotný majetek“ jako je 
tomu v zákoně o účetnictví, nebo na „hmotný majetek“ podle 
daňových zákonů. 

Vyhověno jinak. 
Uvedená část ustanovení bude vypuštěna. 
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10 Ministerstvo 
zemědělství 

58 Doporučující Doporučujeme zařadit mezi další příjmy fondu také splátky 
zápůjček, které byly čerpány z fondu. 

Vysvětleno. 
Dané ustanovení není implementováno, neboť je 
obsoletní. Jde o obdobu ustanovení, které bylo součástí 
vyhlášky č. 114/2002 Sb., do novely zákonem č. 
434/2013 Sb. Maximální lhůta splatnosti těchto půjček 
byla 10 let. Veškeré půjčky takto poskytnuté tak již byly 
splaceny. 

10 Ministerstvo 
zemědělství 

59 Doporučující Doporučujeme § 5 upravit tak, aby se nevztahoval pouze na 
organizační složky státu. Státnímu podniku, pokud by na něj byla 
rozšířena působnost vyhlášky, by tak byla odebrána možnost 
pořizovat hmotný majetek z fondu, čímž by nemohl využít § 4 
odst. 4, protože vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které 
je půjčováno zaměstnancům, je obvykle drobný dlouhodobý 
hmotný majetek (např. kánoe, stany). 

Vysvětleno. 
Příslušné ustanovení nestanoví okruh subjektů, které by 
mohly hmotný majetek pořídit – vztahuje se tak na 
všechny subjekty podléhající novelizované vyhlášce č. 
114/2002 Sb., tedy i na státní podniky. 

10 Ministerstvo 
zemědělství 

60 Doporučující Doporučujeme do § 9 doplnit možnost přispívat z fondu také na 
poplatky nebo příspěvky za členství ve sportovních a zájmových 
klubech. 

Nevyhověno. 
Nastavený požadovaný rozsah plnění je příliš široký a 
bylo by problematické zajistit jeho soulad s účelem 
vyhlášky  

10 Ministerstvo 
zemědělství 

61 Doporučující V novelizačním bodě č. 8 doporučujeme změny neuvádět ve dvou 
větách a slovo „prvou“ nahradit slovem „první“. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

10 Ministerstvo 
zemědělství 

62 Doporučující V novelizačním bodě č. 11 doporučujeme za částku „15 000 Kč“ 
doplnit chybějící slovo „se“. 

Vyhověno. 
Text upraven. 

10 Ministerstvo 
zemědělství 

63 Doporučující Doporučujeme v novelizačním bodě č. 12 zrušit text „odst. 7“ a za 
slovo „odstavce“ doplnit číslo „7“. 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod byl spojen s předchozím. 

10 Ministerstvo 
zemědělství 

64 Doporučující V novelizačních bodech č. 15 a 17 chybí tečky na konci textu. Vyhověno. 
Text upraven. 

10 Ministerstvo 
zemědělství 

65 Doporučující V novelizačním bodě č. 22 je užito množné číslo, avšak 
nahrazované i nahrazující slovo je pouze jedno. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

11 Český 
statistický 
úřad 

66 Doporučující K návrhu změny vyhlášky č. 114/2002 Sb., čl. I, bodu 17, § 4,  
odst. 7 ČSÚ požaduje vysvětlení k textu: 
„Z fondu lze přispívat zaměstnancům na úhradu tištěných knih, 
včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama 
přesahuje 50% plochy.“ 
Odůvodnění: 
ČSÚ žádá vysvětlení, jak lze předem u objednávané knihy provést 
vyhodnocení, že v ní je obsah reklamy vyšší, než předepisuje 
vyhláška. 

Vysvětleno 
Jedná se o stejné vymezení jako u zákona o daních 
z příjmů, kde nedochází k žádným zásadním 
problémům. Vyhláška žádným způsobem nelimituje 
postup dané organizace v této věci. V obecné rovině 
však lze očekávat, že u běžné beletrie apod. bude 
z povahy věci tato podmínka splněna vždy. 
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12 Národní úřad 
pro 
kyberneticko
u a 
informační 
bezpečnost 

67 Doporučující K bodu 14 (§ 4 odst. 2) 
Lze velice pozitivně vnímat rozšíření okruhu plnění za účelem prevence péče o 
zdraví zaměstnance, nicméně tento výčet nelze považovat za úplný či dostačující. 
Zubařská péče není jedinou lékařskou péčí, která nemusí být hrazena zdravotní 
pojišťovnou a má zásadní vliv na zdraví zaměstnance. Existují další lékařská 
vyšetření či zákroky, které může zaměstnanec na vlastní žádost podstoupit a 
které mohou mít zásadní vliv na jeho zdraví. Jedná se například o preventivní 
onkologické vyšetření, mamograf, jiná preventivní vyšetření, screeningy či 
nehrazené zákroky atp. Navrhuje se tedy změna – zobecnění navrhované 
zubařské péče tak, aby mohly prostředky z fondu pokrývat i jinou lékařskou péči.  
Dále lze doporučit zahrnout do možnosti úhrady z fondu kulturních a sociálních 
potřeb i pomoc psychologa, výživového poradce a jiných profesionálů, jelikož 
jejich práce může být výrazně spojena se stresovými faktory v zaměstnání. 
K tomuto bodu dále uvádíme, že považujeme za vhodné vitaminové prostředky 
doplnit i o doplňky stravy, jelikož ne všechny prostředky, mající výrazný 
pozitivní vliv na zdravotní stav zaměstnanců, lze označit za „vitaminové“. 
S ohledem na existenci vyhlášky č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení 
potravin, lze doplňky stravy identifikovat natolik, aby nevznikla pochybnost o 
tom, co se doplňky stravy hrazenými z fondu myslí. 
I co se týče zdravotnických pomůcek, tak lze jít nad rámec optických. Za 
důležité a zároveň běžně užívané zdravotnické pomůcky lze považovat vložky do 
bot, ortézy, tlakoměr ad. Přičemž tyto prostředky, upravené v zák. č. 268/2014 
Sb., o zdravotnických prostředcích, jsou nezanedbatelnou součástí života mnoha 
zaměstnanců a nemusí být vždy hrazeny ze zdravotního pojištění. 
Navrhujeme tedy nové znění bodu 14 novely: 
14.V§ 4 odstavec 2 zní:  
„(2) Z fondu lze přispívat zaměstnancům na: 

a) vitaminové prostředky a doplňky stravy, 
b) dioptrické brýle, kontaktní čočky, speciální optické pomůcky a jiné 

zdravotnické prostředky a pomůcky, 
c) lékařskou a zdravotnickou péči, dentální hygienu a jinou zubařskou 

péči, 
d) očkování proti infekčním nemocem podle zvláštního předpisu 

upravujícího očkování.“. 
 

Nevyhověno. 
Nastavený požadovaný rozsah plnění je 
příliš široký a bylo by problematické 
zajistit jeho soulad s účelem vyhlášky. 
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68 Doporučující S návrhem změny vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb 
(dále jen „Vyhláška“) obecně souhlasíme. Domníváme se však, že 
jedním z účelů současné vyhlášky by měla být náprava stavu, kdy s 
ohledem na její stávající znění a existující výklad neexistují rovné 
podmínky pro poskytování zaměstnaneckých benefitů ve veřejném 
sektoru ve srovnání se soukromým sektorem a zaměstnanci ve 
veřejném sektoru (v organizačních složkách státu, ve státních 
podnicích a příspěvkových organizacích zřízených územními 
samosprávnými celky – dále jen „Organizace“) jsou de facto 
diskriminováni oproti zaměstnancům soukromého sektoru. 
                Zatímco v soukromém sektoru reguluje a limituje 
poskytování zaměstnaneckých benefitů pouze ustanovení § 6 odst. 
9 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), zejména ustanovení 
písmen b) až d) předmětného ustanovení, stanovující podmínky pro 
osvobození zaměstnaneckých benefitů od daně, ve veřejném 
sektoru je poskytování zaměstnaneckých benefitů navíc 
regulováno a limitováno Vyhláškou, přičemž současný rozsah 
možného poskytovaných benefitů je výrazně užší. Veřejný sektor 
je tedy i díky Vyhlášce na trhu práce znevýhodněný a nedaří se mu 
dlouhodobě přitahovat a zejména udržet dostatečné množství 
kvalifikovaných pracovníků. 
             Hlavním důvodem pro zavedení námi navrhovaných změn 
je tedy úprava znění Vyhlášky tak, aby obsahově odpovídala 
rozsahu poskytování zaměstnaneckých benefitů osvobozených od 
daně z příjmů na straně zaměstnanců podle ustanovení § 6 odst. 9 
ZDP, zejména pak nejčastěji ve veřejném sektoru poskytovaných 
benefitů podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, tzv. volnočasových 
benefitů a tím bylo dosaženo rovného postavení zaměstnanců ve 
veřejném sektoru v oblasti poskytování volnočasových benefitů.  
             Navrhované úpravy mají zajistit, aby i zaměstnanci veřejné 
správy měli možnost autonomního výběru benefitů, a to ve stejném 
rozsahu, jako ostatní zaměstnanci. 

Vysvětleno. 
Ačkoliv chápeme snahu sjednotit FKSP s benefity 
v soukromé sféře, není takový postup 100 % možný, a to 
především s ohledem na specifika tvorby fondu. 
Především je nezbytné respektovat, že subjekty povinně 
tvořící FKSP nejsou podnikatelské subjekty, které 
mohou při stanovení benefitu postupovat relativně 
nezávisle s tím, že jedinou směrodatnou jednotkou je 
pro ně zisk/ ztráta. Díky tomu mohou také mj. pozitivně 
motivovat zaměstnance, aby se podílel na generování 
zisku. Nakládají s vlastními prostředky. 
Fond kulturních a sociálních potřeb tvoří subjekty, které 
hospodaří s prostředky veřejných prostředků a zajišťují 
naplňování státem garantovaných zájmů. Z toho titulu 
musí být při nakládání s prostředky rozpočtů 
respektovány základní principy a zajištěna jejich 
účelovost. 
Rozvolnění stávajících požadavků a kontrolních nástrojů 
obsažených zejména v ustanovení § 3 není možné 
s ohledem na respektování základních principů 
rozpočtového práva, jakož i normativních zásad 
hospodaření s fondem, zejména s ohledem na nutnost 
zajištění účelovosti použitých prostředků. 
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69 Zásadní Čl. I, body 9. a 10. (§3, odst. 3, 4 a 5) 
Navrhuje se výslovně potvrdit možnost využívání FKSP všemi formami, které 
jsou běžné v soukromém sektoru, tj. bez ohledu na to, zda Organizace částečně 
nebo zcela uhradí, přispěje, pořídí, zajistí poskytování prostřednictvím poukázek 
nebo jiných prostředků, vždy však se zajištěním plnění účelu Vyhlášky a plnění 
v nepeněžní podobě. Za tímto účelem se navrhuje doplnit §3 odst. 3, vypustit §3 
odst. 4 a doplnit dosavadní §3 odst. 6 (po vypuštění odst. 4 a přečíslování jde o 
odst. 5) a dosavadní §3 odst. 8 (po vypuštění odst. 4 a přečíslování jde o odst. 7). 
Odůvodnění:  
               Dle stávajícího znění § 3 odst. 3 Vyhlášky může Organizace přispívat 
pouze na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné 
organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby, nestanoví-li tato 
vyhláška jinak. V praxi je rozšířený výklad, podporovaný i některými 
zaměstnanci státního sektoru, že na rozdíl od zaměstnavatele v soukromém 
sektoru, Organizace ve veřejném sektoru nemá možnost svým zaměstnancům 
nabízet benefity, které by poskytoval někdo jiný a nebyly by primárně určeny 
pouze pro zaměstnance dané Organizace (zaměstnanec nepořídí konkrétní 
benefit od ní). Navrhuje se proto rozšířit okruh možností tak, aby odpovídaly 
možnostem v soukromém sektoru, tj. umožnit i částečné pořízení činnosti, zboží 
nebo služby, nebo její zprostředkování. Navrhovaná změna mimo jiné potvrdí 
možnost poskytování volnočasových benefitů prostřednictvím poukázek. 
                    Stávající znění § 3 odst. 4 Vyhlášky požaduje, aby každé plnění 
poskytnuté z fondu FKSP bylo nejdříve organizací plně uhrazeno, tj. neumožňuje 
poskytnutí zaměstnaneckých benefitů, které poskytovatel plně nevyfakturoval 
organizaci. V praxi je rozšířený výklad, který z tohoto ustanovení dovozuje, že 
Vyhláška neumožňuje, aby Organizace poskytla zaměstnanci částečný příspěvek, 
např. formou úhrady části ceny nebo i formou poukázek, což je běžná praxe v 
soukromém sektoru. Předmětné ustanovení je podle odborného i věcného 
výkladu rovněž v rozporu s ustanovením § 3 odst. 3 Vyhlášky, protože nelze 
nějakou činnost pouze spoluorganizovat a současně zcela uhradit. Proto se 
navrhuje předmětné ustanovení zrušit a tím odstranit jednu z 
nejproblematičtějších překážek zrovnoprávnění zaměstnanců ve veřejném 
sektoru v oblasti poskytování volnočasových benefitů. Ostatně i navrhovaná 
Vyhláška obsahuje například v §4 odst. 2 slovní spojení „lze přispívat“, které by 
ale v doslovném výkladu bylo v rozporu s textací §3 odst. 3 a 4 a vyvolávalo by 
v praxi výkladové problémy. 

Nevyhověno. 
viz odůvodnění předchozí připomínky - 
rozvolnění stávajících požadavků a 
kontrolních nástrojů obsažených zejména 
v ustanovení § 3 není možné s ohledem 
na respektování základních principů 
rozpočtového práva, jakož i normativních 
zásad hospodaření s fondem, zejména s 
ohledem na nutnost zajištění účelovosti 
použitých prostředků 
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                    Výše uvedené navrhujeme pro právní jistotu adresátů právní normy 
potvrdit jednoznačně i novou větou na konci odstavce 6 původního znění 
Vyhlášky, v odstavci 5 po přečíslování po zrušení odstavce 4 Vyhlášky. 
                K nově navrženému § 3 odst. 7 Vyhlášky: Pro právní jistotu se 
navrhuje doplnit, že za nepeněžní formu se rovněž považuje poskytnutí poukázek 
(elektronických nebo papírových, účelových nebo bezúčelových). V praxi se totiž 
lze setkat s výklady, podle kterých Vyhláška poskytování poukázek neumožňuje. 
Pokud by tomu tak ale bylo, nebylo by podle stávajícího znění Vyhlášky z FKSP 
umožněno ani poskytování stravenek, přičemž to v praxi zpochybňováno nebývá 
a běžně se tento benefit podle § 7 Vyhlášky ve veřejném sektoru využívá. 
              Pro vyšší jistotu, že při využití poukázek (v jakékoliv formě) nedojde ke 
zneužití účelu jejich využití, mimo rámec umožněný Vyhláškou, se navrhuje 
navíc zakomponovat tzv. smluvní povinnost organizace poskytující poukázky 
svým zaměstnancům a takto nad rámec stanovený ZDP zajistit, že poukázky 
poskytované zaměstnancům nebudou využity pro účely mimo rámec podmínek 
daných Vyhláškou. Nadále je ale ponechána i možnost, aby organizace splnění 
účelu využití poukázky doložila i jiným způsobem. 
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70 Zásadní Čl. I, bod 14 (§ 4, odst. 2) 
Navrhuje se zavést možnost poskytování tzv. volnočasových benefitů ve 
stejném rozsahu, v jakém tyto benefity umožňuje poskytovat ZDP 
osvobozeně pro účely daně z příjmů fyzických osob. Jde nejen o 
zrovnoprávnění veřejného a soukromého sektoru, ale i o odstranění dvojího 
metru na zaměstnanecké benefity v ZDP a ve Vyhlášce. 
Odůvodnění:  
       Z navrhovaného znění Vyhlášky lze z fondu přispívat pouze na 
vitaminové prostředky, dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální 
optické pomůcky, dentální hygienu a jinou zubařskou péči a na vymezené 
očkování. Tento rozsah je ve srovnání se zákonem o daních z příjmů mnohem 
užší. Znění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP naproti tomu umožňuje od daně 
osvobodit nepeněžní plnění poskytované zaměstnancům ve formě použití 
zdravotnických zařízení, tedy výrazně širší okruh benefitů.  
         Jedna z posledních novel ZDP přinesla upřesnění tohoto benefitu a to 
tím, že pojem „použití zdravotnických zařízení“ byl nahrazen větou „pořízení 
zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného 
charakteru od zdravotnických zařízení a pořízení zdravotnických prostředků 
na lékařský předpis“. Dle důvodové zprávy k předmětné novele ZDP použití 
zdravotnických zařízení zahrnuje vedle podrobení se lékařským ošetřením 
prováděným v těchto zařízeních, která nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou, 
i nákup všech jiných služeb a zboží, které mají zdravotní, léčebný, hygienický 
či obdobný charakter, tedy např. úhradu rehabilitace nebo nákup léků s 
doplatkem nebo vitamínových prostředků. Dále se novelou do osvobození 
zahrnulo i pořízení zdravotnických prostředků, např. dioptrických brýlí nebo 
zdravotní obuvi, na lékařský předpis, a to bez ohledu na to, zda jsou 
nakupovány ve zdravotnickém zařízení, či nikoli. Důvodem této úpravy je 
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. 
        Za účelem zrovnoprávnění veřejného sektoru v oblasti poskytování 
zaměstnaneckých benefitů se proto navrhuje do Vyhlášky doplnit v §4 odst. 2 
bod e), který nově transponuje možnost přispívat na pořízení zboží nebo 
služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od 
zdravotnických zařízení a pořízení zdravotnických prostředků na lékařský 
předpis upravené v § 6 odst. 9 písm. d) ZDP a vykládat jej v duchu důvodové 
zprávy K bodu 22 (§ 6 odst. 9 písm. d) předmětné novely ZDP. 

Nevyhověno. 
viz předchozí připomínky. 
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71 Zásadní Čl. I, bod 29 (§ 7) 
Za účelem právní jistoty adresátů právní normy se navrhuje doplnit 
§7 Vyhlášky o definici převzatou z § 6 odst. 9 písm. b) ZDP, tedy 
o příspěvek na stravování poskytované jako nepeněžní plnění 
zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v 
rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných 
subjektů. 
Odůvodnění:  
              Z fondu lze přispívat zaměstnancům na závodní 
stravování podle zvláštního právního předpisu. V praxi se lze 
setkat s výklady, podle kterých Vyhláška poskytování stravenek 
neumožňuje. Navrhuje se proto sjednotit předmětné ustanovení se 
zažitou formulací dle zákona o daních z příjmů, v jejímž případě 
tato nejistota nezaznívá. 

Nevyhověno. 
Stávající znění ustanovení nečiní v praxi obtíže, navíc je 
upraveno prováděcími právními předpisy v oblasti 
závodního stravování. 
Případné výkladové nejasnosti ohledně stravenek 
navrhované znění neřeší. 

13 Unie 
zaměstnavate
lských svazů 

72 
 

Zásadní Navrhujeme doplnit § 13 tohoto znění: 
„Z fondu se poskytuje příspěvek odborové organizaci, která působí 
u organizační složky státu, státního podniku, příspěvkové 
organizace nebo školské právnické osoby, na úhradu 
prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním 
oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů a na její 
organizační činnost.“ 
Odůvodnění: 
Úkoly, které plní odborové orgány za všechny zaměstnance, jsou 
stanoveny zejména v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a 
pokud jde o povinnosti týkající se zastupování zaměstnanců v 
procesu kolektivního vyjednávání v zákoně o kolektivním 
vyjednávání. V souvislosti s výkonem těchto činností ve prospěch 
všech zaměstnanců vznikají na straně odborové organizace náklady 
ať přímé nebo nepřímé (např. vzdělávání odborových funkcionářů, 
organizační činnost aj.). Konkrétní výše těchto nákladů u odborové 
organizace závisí od velikosti a charakteru subjektů, tzn. od toho, 
zda se jedná o organizační složku sátu nebo příspěvkovou 
organizaci. Dále od toho, zda se na organizaci vztahuje kolektivní 
smlouva vyššího stupně nebo ne, od počtu zaměstnanců a celé řady 
dalších faktorů. 

Nevyhověno. 
FKSP slouží k zajištění, sociálních, kulturních a jiných 
potřeb zaměstnanců.  Zajištění práva sdružovat se 
v odborech a zajistit jejich funkci je základním 
principem pracovně-právního práva, nikoliv 
rozpočtového práva, potažmo práva upravujícího 
hospodaření s fondy. 
V daném případě se jeví v rozporu se základními 
principy snižovat objem prostředků určených pro 
zaměstnance jejich „odčerpáváním“ pro odborové 
organizace. 
 
FKSP by nemělo být zdrojem finančních prostředků na 
činnost odborové organizace a nesystémově tak suplovat 
jiné potenciální zdroje 
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73 Zásadní Čl. I, bod 30 (§ 9) 
Navrhuje se doplnit §9 Vyhlášky tak, aby zaměstnancům veřejného 
sektoru bylo umožněno využívat vzdělávací, rekreační, 
tělovýchovná a sportovní zařízení ve stejném rozsahu jako 
zaměstnancům soukromého sektoru a současně umožnit přispívat 
na kulturní a sportovní akce v širším smyslu, tedy v souladu se 
ZDP. 
           Z navrhovaného znění Vyhlášky lze z fondu přispívat pouze 
na 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 (nikoli státním podnikem) a na náklady 
na definované vzdělávací kurzy. 
        Podle stávajícího znění Vyhlášky a jeho existujících výkladů 
to znamená, že lze hradit pouze vstupenky a dopravu na kulturní, 
tělovýchovné a sportovní akce, a to pouze za předpokladu, že 
celkové náklady spojené s nákupem vstupenek budou uhrazeny z 
fondu, účetní doklad o zaplacení vstupenek zní na jméno 
organizace a zaměstnanci je vstupenka poskytnuta za cenu 
sníženou o příspěvek z fondu (který může být úplný). Stejně tak v 
případě nákladů na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce musí 
opět celkové náklady na danou akci uhradit zaměstnavatel z fondu, 
a navíc musí jít o akci, kterou zaměstnavatel sám organizuje nebo 
pořídí od jiné instituce veřejného sektoru. V případě nákladů na 
vzdělávací kurzy jde pouze o vzdělávání nad rámec vzdělávání 
nařízeného zaměstnavatelem.  
          Naproti tomu znění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP dlouhodobě 
umožňuje od daně osvobodit nejen veškerá nepeněžní plnění 
poskytované zaměstnancům ve formě příspěvku na kulturní a 
sportovní akce, ale rovněž ve formě použití vzdělávacích, 
rekreačních, tělovýchovných a sportovních zařízení bez dalšího 
omezení, tedy opět výrazně širší okruh benefitů.  
            Za účelem zrovnoprávnění veřejného sektoru v oblasti 
poskytování zaměstnaneckých benefitů se proto navrhuje ve 
Vyhlášce přeformulovat §9 tak, aby odpovídal znění § 6 odst. 9 
písm. d) ZDP. 

Nevyhověno. 
Nastavený rozsah poskytovaných plnění je i ve vazbě na 
možnosti ustanovení § 9 a § 4 odst. 5 (nově odst. 6) 
naprosto dostačující a pokrývající požadované oblasti 
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74 
 

Zásadní K čl. I bodu 4 – k § 2 odst. 2:  
Dle § 19 odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve 
znění pozdějších předpisů, může státní podnik ze svého 
použitelného zisku vytvářet i jiné fondy, než které jsou uvedeny v 
§ 19 odst. 1 tohoto zákona. Požadujeme proto zohlednit, že jsou-li 
prostředky rezervního fondu pro krytí základního přídělu do fondu 
kulturních a sociálních potřeb nedostatečné, je možné využít i 
prostředky z těchto dalších fondů, a státní podnik tak může vytvořit 
fond i ve vyšší výši, než kterou mu umožňuje výše zisku nebo 
zůstatek rezervního fondu.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno. 
Jak Ministerstvo vnitra správně podotýká, tato možnost 
vyplývá přímo ze zákona o státním podniku a právní 
úpravou ve vyhlášce o FKSP ji nelze modifikovat. Jde o 
zachování stávajícího stavu.  

14 Ministerstvo 
vnitra 

75 Zásadní K čl. I bodu 5 – k § 2 odst. 3 písm. a):  
 Domníváme se, že bude-li státní podnik pořizovat majetek 
z fondu kulturních  
a sociálních potřeb, nemělo by být z dalších příjmů fondu vyjmuto 
pojistné plnění v případě náhrady škod na tomto majetku. 
Požadujeme proto ustanovení v tomto směru upravit.  
 V této souvislosti upozorňujeme, že slova „hmotném 
investičním majetku“ nepovažujeme za vhodná. Pojem „hmotný 
investiční majetek“ vycházel z právní úpravy účetnictví, ale dnes 
se již nepoužívá. Pojem „investiční“ (ve smyslu „investiční výdaj“) 
se používá ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve 
znění pozdějších předpisů. Investičními výdaji se dle přílohy [stať 
B písm. f)] rozumí „výdaje na pořízení věcí a práv majících 
povahu dlouhodobého majetku“. Státní podniky své výdaje však 
podle rozpočtové skladby netřídí a při vedení účetnictví se řídí 
vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která tento 
pojem neužívá. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Příslušná část ustanovení byla vypuštěna. 
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76 Zásadní K čl. I bodu 6 – k § 2 odst. 4:  
 Dosud byly příjmy z rekreačních zařízení účtovány v rámci 
státního podniku do provozních výnosů, které podléhaly dani z 
příjmů právnických osob. V souvislosti s navrhovanou změnou 
však není uvedeno, jak bude postupováno v případě zdaňování 
těchto výnosů a jak bude naloženo s náklady na rekreační zařízení 
(tj. zda půjde o náklady státního podniku). Navrhujeme proto 
novelizační bod vypustit, popřípadě stanovit, jak bude postupováno 
s ohledem na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 
Ustanovení bylo vypuštěno 

14 Ministerstvo 
vnitra 

77 Zásadní K čl. I bodu 8 – k § 3 odst. 2:  
 Navrhujeme nerozšiřovat okruh subjektů, které ukládají 
prostředky fondu na samostatném účtu, o státní podniky. Pro státní 
podnik by tato skutečnost znamenala nemožnost disponovat s 
finančními prostředky ve výši přídělu do fondu kulturních  
a sociálních potřeb v průběhu roku. Bylo by také nutné přistoupit k 
přenastavení účetních postupů, což by znamenalo zvýšení 
administrativní zátěže. Problematické může být také proplácení 
dokladů v hotovosti. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Nevyhověno. 
Účelem novely vyhlášky o FKSP je mj. zajistit co 
možná největší sjednocení pravidel hospodaření 
s fondem pro všechny dotčené organizace, nově tedy i 
pro státní podniky. Oddělení prostředků fondu od 
ostatních prostředků dané organizace je nezbytné pro 
zabezpečení účelového využití těchto prostředků 
v souladu s právními předpisy. 

14 Ministerstvo 
vnitra 

78 Zásadní K čl. I bodu 9 – k § 3 odst. 3:  
Upozorňujeme, že důchodcem se osoba stává dnem, od kterého jí 
byl příslušný důchod přiznán, bez ohledu na to, zda bylo 
rozhodnutí o přiznání důchodu vydáno před tímto datem či až po 
něm. Navrhujeme proto stanovit, že snížené plnění bude 
poskytnuto důchodcům, kteří ke dni, od kterého jim byl prvně 
přiznán starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího 
stupně, pracovali u organizační složky státu, státního podniku nebo 
příspěvkové organizace. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 
Za zaslané připomínky není zcela zřejmé, čeho se 
připomínkové místo domáhá. Pokud jde o přiznání 
důchodu, vždy je vydáváno rozhodnutí, na které budou 
vázány účinky pro účely FKSP (v tomto ohledu tedy 
nevadí, bude-li rozhodnutí vydáno např. i zpětně). Co se 
týče výše plnění, toto je v dikci dané organizace, která 
má za povinnost nastavit vnitřní pravidla čerpání 
prostředků fondu, kde mj. definuje komu a v jakém 
rozsahu bude plnění poskytnuto. Toto nastavení musí 
být v souladu s požadavky právních předpisů (např. 
nesmí být diskriminační). Omezovat tuto působnost 
organizace tím, že by důchodcům mohla být 
poskytována pouze např. poloviční plnění, považujeme 
za naprosto nevhodné. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJJD4SPT)



V. 

Strana 28 z 90 

14 Ministerstvo 
vnitra 

79 Zásadní K čl. I bodům 14 a 19 – k § 4 odst. 2 a § 5a:  
Domníváme se, že některé z nově zaváděných příspěvků nebude 
možné v praxi poskytovat, a to především s ohledem na ustanovení 
§ 3 odst. 4 a 8 a § 4 odst. 3 předmětné vyhlášky, dle kterých je 
požadováno, aby bylo plnění poskytnuto nepeněžitou formou a 
služba či zboží byly z fondu zcela uhrazeny, aniž by byly byť jen 
zčásti hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Zaměstnanec, 
který zpracovává agendu fondu kulturních a sociálních potřeb 
nemá možnost zjistit, zda byla některá služba částečně hrazena ze 
zdravotního pojištění či nikoliv. Je také otázkou, jak by byla 
naplněna podmínka úplného plnění například u dioptrických brýlí, 
kde je často před zhotovením požadována záloha. Navrhujeme tedy 
tento nesoulad odstranit. Jednou z možností by u těchto služeb bylo 
například umožnění částečného plnění. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 3 odst. 4 a 8 jsou zásadními nástroji 
v rámci FKSP k zabezpečení účelovosti prostředků 
FKSP. Rezignace na tento požadavek by byla v rozporu 
s principy rozpočtového práva a potažmo hospodaření 
s prostředky státního rozpočtu. Problematika záloh není 
ve vztahu k čerpání prostředků z FKSP ničím novým, již 
dnes ji organizace řeší např. v souvislosti s rekreacemi. 
Ačkoliv vyhláška o FKSP vyžaduje, aby dané plnění 
bylo danou organizací zcela uhrazeno, nevylučuje to, že 
by toto uhrazení danou organizací nemohlo být 
provedeno po částech (záloha + doplatek). 

14 Ministerstvo 
vnitra 

80 Zásadní K čl. II:  
         Účinnost stanovená v čl. II se vztahuje k navrhované 
vyhlášce, nikoliv k novelizované vyhlášce, požadujeme tedy 
ponechat § 18 v původním znění (viz materiál obsahující platné 
znění vyhlášky s vyznačení navrhovaných změn).  
        Zároveň upozorňujeme, že je nutné, aby čerpání z fondu 
kulturních a sociálních potřeb za rok 2019 probíhalo v režimu 
vyhlášky č. 114/2002 Sb., resp. vyhlášky č. 310/1995 Sb., ve znění 
účinném před nabytím účinnosti navrhované vyhlášky. 

Vyhověno. 
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81 Zásadní Nad rámec návrhu – k § 3 odst. 8:  
 Navrhujeme umožnit využití poukázek či elektronické 
karty, které by umožňovaly zaměstnancům čerpat prostředky z 
fondu kulturních a sociálních potřeb.  
 V praxi se také objevují dotazy na možnost pořízení 
dárkových poukázek na odběr zboží a služeb z fondu kulturních a 
sociálních potřeb, tedy zda je taková poukázka v souladu  
s § 3 odst. 8 dané vyhlášky, který stanoví, že veškerá plnění z 
fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních zápůjček a 
darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou. 
Požadujeme vyjasnit, zda je možné přispět z fondu kulturních a 
sociálních potřeb také na dárkové poukázky na zboží a služby 
uvedené v § 4 novelizovaného právního předpisu. 

Nevyhověno. 
Vyhláška o FKSP výslovně neupravuje problematiku 
používání poukázek při poskytování plnění z prostředků 
fondu. Tato skutečnost neznamená, že by tuto formu 
čerpání příspěvků z fondu teoreticky nebylo možno 
uskutečnit. Je ale nutné zajistit, aby při čerpání 
prostředků formou poukázek byly splněny všechny 
požadavky stanovené nejen vyhláškou o FKSP, ale 
i  ostatními souvisejícími právními předpisy. Především 
se jedná o splnění podmínek uvedených v ustanovení § 
3 odst. 1, 3, 4 a 8 vyhlášky o FKSP. Organizace by měla 
zajistit jejich naplnění, tak aby byla schopna prokázat, 
že při poskytování plnění formou poukázek postupuje v 
souladu s vyhláškou o FKSP. 
Chce-li organizace poskytnout příspěvek z fondu, musí 
příslušná plnění organizovat, spoluorganizovat nebo 
pořídit od jiné osoby. Další podmínkou je, že musí toto 
plnění (nikoliv poukázku, jak bývá mnohdy nepřesně 
interpretováno) dle § 3 odst. 4 zcela uhradit (tedy v plné 
výši). Plnění se poskytují zaměstnancům za cenu 
sníženou o příspěvek z fondu. Tato forma plnění z fondu 
je poskytována nepeněžní formou a není na ni přitom 
žádný právní nárok.  
V této otázce je také minimálně diskutabilní, zda a jak je 
organizace schopna zajistit, že při získání plnění na 
základě poukázky nebude požadována další úhrada nebo 
že zaměstnanci nevznikne možnost získání peněžních 
prostředků, popř. jakéhokoliv jiného prospěchu. Výše 
uvedené by bylo v rozporu s vyhláškou i souvisejícími 
právními předpisy. 
Rovněž je v této souvislosti nezbytné upozornit na 
ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky o FKSP, v němž je 
uvedeno, že lze z fondu čerpat pouze výdaje podle § 4 
až 14 vyhlášky o FKSP, mj. tedy, že lze poskytovat 
příspěvek pouze na plnění a oblasti, vymezené v těchto 
ustanoveních.  
 
Výslovná legalizace poukázek resp. vypuštění 
ustanovení mající kontrolní funkci by bylo v rozporu 
s požadavky rozpočtového práva zejména s ohledem na 
účelovost použitých prostředků  
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82 Zásadní Nad rámec návrhu – k § 16:  
 S ohledem na právní jistotu navrhujeme § 16 vypustit, aby 
nedocházelo k výkladovým nejasnostem. Především s ohledem na 
to, že právní úprava tvorby a používání fondu kulturních a 
sociálních potřeb bude stanovena pouze na základě novely již 
existující vyhlášky a nikoliv na základě samostatného zvláštního 
právního předpisu. 

Vyhověno. 
Ustanovení bylo zrušeno. 

14 Ministerstvo 
vnitra 

83 Doporučující K čl. I bodu 17 – k § 4 odst. 7: 
 Doporučujeme odstranit omezení na „tištěné“ knihy. S 
ohledem na záměry vlády podporovat rozvoj informační 
společnosti je toto omezení nevhodné. 

Vysvětleno. 
Rozsah navrhovaného plnění je nastaven tak, aby 
odpovídal ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) bod 4. zákona 
o daních z příjmů. 

14 Ministerstvo 
vnitra 

84 Doporučující K čl. I bodu 31 – k § 9 písm. c):  
 Doporučujeme rozšířit okruh osob, na které se ustanovení 
vztahuje, také příslušníky bezpečnostních sborů dle zákona č. 
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů, ve znění pozdějších předpisů, neboť i oni působí v 
organizačních složkách státu, avšak ustanovení na ně v současné 
době nedopadá. 

Vysvětleno. 
Totožný princip platí pro všechny zaměstnance 
vymezené v § 3 odst. 3 vyhlášky. V tomto duchu byla 
doplněna důvodová zpráva. 

14 Ministerstvo 
vnitra 

85 Doporučující Nad rámec návrhu – k § 4:  
1. Doporučujeme zvážit doplnění příspěvku na dopravu na 
dovolenou nebo na lázeňský nebo rekreační pobyt, tj. proplacení 
jízdenky nebo letenky do místa pobytu v době čerpání dovolené, 
neboť značná část zaměstnanců sjednává dovolenou samostatně, 
mimo cestovní kancelář.  
2. Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné rozšířit možnost 
příspěvku v odstavci 2 písm. a) také na volně prodejné léky, 
zdravotnické prostředky či doplňky stravy. 

Nevyhověno. 
Případné rozvolnění by vedlo k obtížnému prokazování 
skutečného účelu dané cesty, resp. toho, zda na ni 
skutečně navazuje rekreace. 

14 Ministerstvo 
vnitra 

86 Doporučující Obecně: Doporučujeme upravit navrhovaný předpis dle čl. 55 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády a sloučit novelizační body, 
které obsahují tutéž změnu, do jednoho. 

Vyhověno. 

14 Ministerstvo 
vnitra 

87 Doporučující K úvodní větě: Slova „, ve znění“ na konci úvodní věty 
doporučujeme vypustit pro nadbytečnost. 

Vyhověno. 
Text upraven. 

14 Ministerstvo 
vnitra 

88 Doporučující K čl. I bodu 1 – k úvodní větě:  
Upozorňujeme, že dle ustálené legislativní praxe nebývají úvodní 
věty prováděcích právních předpisů měněny, neboť se jedná o 
nenormativní pasáže, jejichž význam je konzumován při vydání 
tohoto právního předpisu. Případné změny prováděného zákona 
včetně zmocňovacích ustanovení se zohledňují v úvodní větě 
novely prováděcího předpisu. Doporučujeme tedy novelizační bod 
vypustit. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí si je vědomo legislativní techniky 
v tomto ohledu, nicméně s ohledem na sjednocení 
právní úpravy do jednoho předpisu, které je reakcí na 
zmocnění v zákoně o státním podniku, považujeme 
takový postup za účelem zajištění právní jistoty za 
vhodný. 
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89 Doporučující K čl. I bodu 4 – k § 2 odst. 2:  
S ohledem na to, že není pouze měněn text odstavce 2, nýbrž 
vkládán celý nový odstavec, doporučujeme novelizační větu 
upravit následujícím způsobem: „V § 2 se za odstavec 1 vkládá 
nový odstavec 2, který zní:“. 

Vyhověno. 

14 Ministerstvo 
vnitra 

90 Doporučující K čl. I bodu 9 – k § 3 odst. 3:  
Odkazy na poznámky pod čarou č. 2a a 3 doporučujeme uvádět 
jako horní index. Obdobně navrhujeme upravit odkaz na poznámku 
pod čarou č. 8 v § 7 dané vyhlášky. 

Vyhověno. 
Text upraven. Poznámka pod čarou č. 8 byla zrušena. 

14 Ministerstvo 
vnitra 

91 Doporučující K čl. I bodu 15 – k § 4 odst. 3: 
1. S ohledem na to, že není pouze měněn text odstavce 3, nýbrž 
vkládán celý nový odstavec, doporučujeme novelizační větu 
upravit následujícím způsobem: „V § 4 se za odstavec 2 vkládá 
nový odstavec 3, který zní:“. 
2. Větu „Dosavadní odstavce 4 a 5 se označí jako odstavce 5 a 6.“ 
navrhujeme nahradit větou „Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují 
jako odstavce 4 až 6.“, viz čl. 58 odst. 2 písm. i) Legislativních 
pravidel vlády. 

Vyhověno. 

14 Ministerstvo 
vnitra 

92 Doporučující Nad rámec návrhu – k § 3 odst. 8:  
S ohledem na novelizované znění ustanovení § 11 navrhujeme 
slovo „půjček“ nahradit slovem „zápůjček“. 

Vyhověno. 

14 Ministerstvo 
vnitra 

93 Doporučující Nad rámec návrhu – k § 4:  
V návaznosti na navrhované změny doporučujeme upravit nadpis 
ustanovení tak, aby odpovídal jeho obsahu. Dále navrhujeme 
upravit vnitřní členění § 4 dle věcné povahy plnění, neboť v 
navrhované podobě jsou nesystematicky střídavě řazeny příspěvky 
na provoz zařízení a příspěvky na nákup hmotných věcí (například 
vitamíny, brýle) a služeb (například zubařská péče). 

Vyhověno. 
Nadpis byl zrušen. 

15 Ministerstvo 
zdravotnictví 

94 Doporučující Návrh vyhlášky, čl. I bod 12 k § 3 odst. 7  
           MZ předkladateli doporučuje nastavit stejné podmínky pro 
prominutí zůstatku nesplacených zápůjček pro organizační složky 
státu a příspěvkové organizace a státní podniky. 
       Dle mínění MZ nejsou nastavené podmínky pro prominutí 
(„tíživé sociální poměry“ a „v mimořádně závažných případech“) 
rovnocenné, a ani není tato korelace vysvětlena. Doporučujeme 
tedy pojem „mimořádně závažné případy“ vysvětlit a definovat. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 
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15 Ministerstvo 
zdravotnictví 

95 Doporučující Návrh vyhlášky, čl. I bod 15 k § 4 odst. 3 
          MZ předkladateli navrhuje bod 15 k § 4 odst. 3 definovat 
negativně: „Příspěvek nelze podle odstavce 2 poskytnout, je-li 
plnění hrazeno plně z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou 
osobou na základě povinnosti stanovené právním předpisem.“ 
            Pokud bude doplněna podmínka k čerpání příspěvku z 
FKSP jen v případě, že nebude ani částečně hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění, běžní zaměstnanci, kteří by využili fond 
FKSP k dofinancování finančně náročnější částečně hrazené 
zdravotní péče či pomůcek, na možnost čerpání ve velkém 
množství odůvodněných případů (např. dioptrické brýle, 
stomatologická péče) nedosáhnou, pro což nevidíme důvod. 

Nevyhověno. 
S ohledem na principy rozpočtového práva a zajištění 
účelovosti použitých prostředků nelze princip úplné 
úhrady zcela rozvolnit. 

15 Ministerstvo 
zdravotnictví 

96 Doporučující Návrh vyhlášky čl. I bod 14 k § 4 odst. 2 písm. c) a d)  
       MZ předkladateli navrhuje nahradit slovo „zubařskou“ slovem 
„stomatologickou“ a slovo „zvláštního“ slovem „právního“. 
          Zubařskou péči navrhujeme nahradit pojmem 
„stomatologickou péčí“ a z pohledu Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme nahradit „podle zvláštního předpisu“ v daném 
případě správnějším pojmem „podle právního předpisu“. 

Vyhověno. 
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16 Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

97 Doporučující Navrhovaná připomínka se přímo nevztahuje k ustanovení návrhu 
předkládané vyhlášky, ale přímo souvisí s jejím věcným obsahem, 
tj. s možností čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb. Na 
základě toho má tato připomínka formu doporučení pro MF, aby v 
rámci budoucích legislativních prací zohlednilo tento návrh. 
MZV za účelem optimalizace parametrů hospodaření s fondem 
kulturních a sociálních potřeb a v zájmu efektivního využívání 
fondu, v souvislosti s ustanovením § 4 návrhu vyhlášky,  
navrhuje vypustit v § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o 
dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, slova „od 
zdravotnických zařízení“, následovně:  
„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 pořízení zboží nebo 
služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného 
charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických 
prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo 
rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a zájezdu je u 
zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v 
úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období,“ 
          Cílem navrhované úpravy je rozšíření možnosti poskytovat 
příspěvek, resp. rozšířit okruh poskytovatelů zboží a služeb i na 
nezdravotnická zařízení, např. masáže. 

Bere se na vědomí. 
Připomínka bude jako podnět předána gestoru dané 
problematiky Odboru 15 – příjmové daně. 

16 Asociace 
samostatných 
odborů 

98 Doporučující § 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a 
sociálnímu rozvoji zaměstnanců 
bod 2 z fondu lze přispívat zaměstnancům na: 
Výčet toho, na co lze z fondu zaměstnancům přispívat 
doporučujeme doplnit o 
e) pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, 
hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických 
zařízení, např. laserová operace očí, 
f) pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis, 
např. zdravotnická ortopedická obuv, zdravotní kompresní 
punčochy. 

Nevyhověno. 
Nastavený požadovaný rozsah plnění je příliš široký a 
bylo by problematické zajistit jeho soulad s účelem 
vyhlášky. Navíc je částečně pokryto již navrhovaným 
zněním vyhlášky. 
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16 Asociace 
samostatných 
odborů 

99 Doporučující § 14 Dary - bod 1 d) 
         K 1. 1. 2020 je navrhována změna, podle níž lze poskytnout 
dar při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro 
invaliditu třetího stupně. 
        Podle současného znění vyhlášky je to při prvním odchodu do 
starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. 
        V praxi tak může dojít k případu, kdy zaměstnanci byl přiznán 
starobní důchod v roce 2019 (či v letech předešlých), ale dále trvá 
pracovní poměr - a zaměstnanec skončí pracovní poměr např. k 30. 
6. 2020. 
        V roce 2019 tedy dar nedostane, protože nejde o "první 
odchod do důchodu". 
        V roce 2020, kdy dojde k prvnímu odchodu do starobního 
důchodu, však dar také nedostane, neboť se mění podmínky a k 
přiznání starobního důchodu došlo v předchozím období (v roce 
2019 či ještě dříve). 
Proto doporučujeme: 
Doplnit do vyhlášky přechodné ustanovení, kdy při odchodech 
do důchodu v roce 2020 u zaměstnanců, kterým byl důchod 
přiznán v roce 2019 či dříve a jsou stále v pracovním poměru u 
zaměstnavatele. Bude postupováno podle dosavadní právní 
úpravy. 

Vysvětleno. 
Nejde o věcnou změnu. Pro účely FKSP není relevantní, 
zda zaměstnanec do důchodu skutečně odešel či nikoliv, 
nýbrž existence rozhodnutí, kterým mu byl důchod 
přiznán. Dar bude následně poskytnut právě 
bezprostředně po vydání rozhodnutí. Jde pouze o 
zpřesnění a potvrzení stávajícího věcného stavu, co se 
pro účely příspěvku z FKSP rozumí odchodem do 
důchodu. 

17 Úřad vlády 
ČR – 
Vedoucí 
úřadu vlády 

100 Zásadní § 4 odst. 2 a 3 
V předmětném paragrafu a odstavci dochází k rozšíření benefitů 
poskytovaných zaměstnancům. Bude velmi problematické, 
zejména administrativně, aby zaměstnavatel mohl přispívat dle 
taxativního výčtu na různé prostředky, služby a pomůcky. Není 
stanoveno, jakým způsobem bude dodavatel uvedených služeb 
nebo zaměstnanec čerpající tyto služby dokládat, že nejsou 
poskytované prostředky, služby a pomůcky dle odst. 3 ani částečně 
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pro zaměstnance se 
bude jednat o značně finančně náročná plnění v řádech tisíců až 
desetitisíců korun. Požadujeme zapracovat, jakým typem 
dokumentu se bude výše uvedené dokládat, případně zmírnit danou 
podmínku podle odst. 3 a připustit limitaci přípustné výše úhrady z 
veřejného zdravotního pojištění. 

Nevyhověno. 
S ohledem na principy rozpočtového práva se nelze 
vzdát požadavku na úplnou úhradu ze strany povinného 
subjektu.  
Smyslem nové právní úpravy je umožnit čerpat 
příspěvek právě na taková plnění, která by si s ohledem 
na jejich finanční náročnost jinak nemohl dovolit. 
Věcně se na prokazování souladu s vyhláškou nic 
nemění. Pravidla pro nakládání s prostředky fondu 
stanoví daná organizace sama. 
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17 Úřad vlády 
ČR – 
Vedoucí 
úřadu vlády 

101 Zásadní § 4a – měsíční náklady za použití zařízení péče o děti předškolního 
věku v sobě zahrnují nejen školkovné, ale i náklady na stravu 
dítěte. Požadujeme do uvedeného paragrafu jednoznačně 
zapracovat, že se jedná výhradně o příspěvek na úplatu za použití 
předškolního zařízení a nejsou v něm zahrnuty náklady na stravu 
dítěte. 

Vyhověno jinak. 
Doplněno do odůvodnění. Není nutné taxativně 
vymezovat veškerá plnění, kterých se to netýká. 
Omezení je již obsaženo v samotném vymezení. 

17 Úřad vlády 
ČR – 
Vedoucí 
úřadu vlády 

102 Zásadní § 5a – požadujeme podrobně specifikovat, jakou formou 
(hotovostní nebo bezhotovostní) bude zaměstnavatel z fondu 
kulturních a sociálních potřeb zaměstnanci přispívat na dopravu do 
a ze zaměstnání. Vzhledem k odlišnostem v městských 
hromadných dopravách a příměstských dopravách si nelze 
představit při bezhotovostní formě hromadné objednávání 
časových kuponů, jízdenek zaměstnavatelem apod.  
Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) 
je poskytování peněžního příspěvku na dopravu do a ze zaměstnání 
z pohledu zaměstnavatele daňovým výdajem (§ 24 odst. 2 písm. j) 
bod 5 ZDP), a to v rozsahu v jakém právo zaměstnanců na jejich 
poskytování vyplývá např. z kolektivní smlouvy, vnitřního 
předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. Hodnota 
peněžního příspěvku na dopravu zaměstnance do a ze zaměstnání 
je na straně zaměstnance zdanitelným příjmem. 
Příspěvek na dopravu je přitom zdanitelným příjmem zaměstnance, 
ať už má peněžitou nebo nepeněžitou formu. 
Požadujeme uvedený paragraf z návrhu vyhlášky zcela vypustit. 

Vysvětleno. 
Pro účely čerpání bude postupováno dle obecných zásad 
stanovených v § 3 odst. 8. Konkrétní principy pak 
stanoví každá organizace v pravidlech čerpání. 
Požadavek hromadného objednávání ze stávající dikce 
nevyplývá. 
 
Nevyhověno. 
Po tomto typu plnění byla veliká poptávka. Požadavek 
je v rozporu s požadavky jiných připomínkových míst. 

17 Úřad vlády 
ČR – 
Vedoucí 
úřadu vlády 

103 Zásadní § 14 odst. 1 písm. c) – ustanovení pod písm. c) uvést do souladu s 
platnou Kolektivní dohodou vyššího stupně, která umožňuje 
státnímu zaměstnanci poskytnout peněžní dar již při dovršení 40 let 
věku. 

Nevyhověno. 
Mezi FKSP, kolektivní smlouvou vyššího stupně a 
případnou odměnou podle Zákoníku práce neexistuje 
přímá vazba. Odměna (nejedná se o dar) podle 
kolektivní smlouvy vyššího stupně bude poskytován 
z provozních prostředků organizace, nikoliv z FKSP. 

 

17 Úřad vlády 
ČR – 
Vedoucí 
úřadu vlády 

104 Zásadní § 14 odst. 1 písm. d) – ustanovení pod písm. d) doplnit konec věty 
takto: „ ….. třetího stupně, a to na základě písemné žádosti podané 
zaměstnancem“. 

Vysvětleno. 
Konkrétní pravidla čerpání příspěvku z FKSP určuje 
organizace v pravidlech čerpání. Vámi navrhované 
znění nemusí být s ohledem na odlišné administrativní 
pojetí vyhovující navíc všemi dotčenými subjekty, mj. i 
z toho důvodu se jeví jako vhodné ponechat stávající 
praxi, kdy vyhláška stanoví pouze okruh plnění, které 
může organizace zaměstnanci z FKSP poskytnout, to 
zda k tomu skutečně přistoupí a za jakých podmínek, je 
pak pouze na úvaze dané organizace, která příslušný 
rozsah a postup vymezí právě v pravidlech čerpání.  
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18 Nejvyšší 
kontrolní 
úřad 

105 Doporučující K bodu 3. - § 2 odst. 1 
Doporučujeme zvážit upřesnění základny, z níž se tvoří základní 
příděl do fondu. Z dosavadního výkladu Ministerstva financí (dále 
jen „MF“) vyplývá, že příděl by se měl počítat i z náhrady mezd za 
dobu dočasné pracovní neschopnosti. MF však ve svém výkladu 
připouští, že je správný i výpočet, který tuto náhradu neobsahuje. 
V případě, že by se tato změna do novely začlenila, zněl by text 
např. takto: „V § 2 odst. 1 se za slovo „činí“ vkládají slova „v 
organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích“, za 
slova „náhrady mzdy“ slova „včetně náhrad za dobu dočasné 
pracovní neschopnosti…“. 

Vysvětleno. 
Stávající znění jednoznačně stanoví, že příděl je počítán 
ze všech náhrad mezd/platů, tzn. i z výše uvedeného 
plnění. Není patrné, z čeho NKÚ dovozuje, že by tomu 
mělo být jinak, resp. na jaké negativní výkladové 
stanovisko se odvolává. Výklad je v tomto kontextu 
konstantní. 

 

18 Nejvyšší 
kontrolní 
úřad 

106 Doporučující K bodu 14. - § 4 odst. 2 
       Podle navrhovaného upraveného znění § 3 odst. 3 vyhlášky 
(bod 9. návrhu) lze přispívat pouze na plnění a činnosti, které 
organizační složka státu, státní podnik a příspěvková organizace 
organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační 
složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby. Navrhované 
příspěvky na dioptrické brýle, kontaktní čočky, speciální optické 
pomůcky, dentální hygienu či jinou zubařskou péči bude tedy 
nutné poskytovat formou celkové úhrady na plnění a činnost 
zaměstnavatelem a následného poskytnutí plnění a činnosti 
zaměstnanci za cenu sníženou o příspěvek z fondu (§ 3 odst. 3 
poslední věta). Upozorňujeme, že v praxi může být 
problematické tato plnění a činnosti uvedenou formou získat. 
Shodnou připomínku uplatňujeme obdobně i k plněním a 
činnostem podle bodu 17. - § 4 odst. 7, bodu 18. - § 4a a bodu 
19. - § 5a. 
    V ustanovení § 4 odst. 2 písm. d) je uvedena možnost přispívat 
na očkování proti infekčním nemocem podle zvláštního předpisu 
upravujícího očkování. Doporučujeme do ustanovení doplnit odkaz 
v poznámce pod čarou na tento zvláštní předpis. 

Vysvětleno. 
Nejedná se žádný věcný posun procesní limitace vůči 
jiným již stávajícím plněním Stejně jako u stávajících 
plnění, u kterých se podnikatelský trh přizpůsobil 
požadavkům vyhlášky a řada obchodních partnerů je na 
ně připravena reagovat, lze stejný postup očekávat i u 
nových plnění. 

18 Nejvyšší 
kontrolní 
úřad 

107 Doporučující K bodu 15. - § 4 odst. 3 
Poslední větu novelizačního bodu doporučujeme formulovat takto: 
„Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6“. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

18 Nejvyšší 
kontrolní 
úřad 

108 Doporučující K bodu 19. - § 5a 
      V nově zařazeném § 5a je uvedeno, že zaměstnanci lze 
přispívat na dopravu do a ze zaměstnání pravidelnou hromadnou 
dopravou osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. 
Doporučujeme do ustanovení doplnit odkaz v poznámce pod čarou 
na příslušné ustanovení tohoto zákona. 

Nevyhověno. 
S ohledem na nenormativní charakter poznámek pod 
čarou byla zvolena legislativně-technicky vhodnější 
cesta označení příslušného právního předpisu přímo 
v textu ustanovení, Konkrétní ustanovení, resp. příloha, 
je pak uvedena v důvodové zprávě. 
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18 Nejvyšší 
kontrolní 
úřad 

109 Doporučující K bodu 41. - § 14a 
       V nově zařazeném § 14a je uvedena možnost pořízení 
smuteční kytice nebo smutečního věnce v případě úmrtí 
zaměstnance. Podle dosavadní praxe, vycházející i ze stanoviska 
MF, jsou v případě úmrtí zaměstnance smuteční kytice nebo věnce 
pořizovány z rozpočtu organizace. Tomu odpovídá i vyhláška č. 
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, 
která s tímto výdajem počítá v obsahové náplni rozpočtové 
položky 5139 (výdaje na nákup květin a smutečních a 
dekorativních věnců). 

Vysvětleno. 
S ohledem na problematičnost a relativní potřebu 
rychlého pořízení tohoto plnění a poptávky po něm, byla 
doplněna možnost čerpat tato plnění z FKSP.  Svou 
podstatou a účelem jsou v souladu s poslání FKSP. 

18 Nejvyšší 
kontrolní 
úřad 

110 Doporučující Nad rámec návrhu - § 3 odst. 8 
          V tomto ustanovení doporučujeme shodně s terminologickou 
úpravou navrhovanou v ostatních ustanoveních vyhlášky nahradit 
slovo „půjček“ slovem „zápůjček“. 

Vyhověno. 

18 Nejvyšší 
kontrolní 
úřad 

111 Doporučující Nad rámec návrhu - § 16 
      Vzhledem k tomu, že návrh novely vyhlášky obsahuje úpravu 
týkající se státních podniků, doporučujeme zrušit ustanovení § 16, 
které ve vztahu ke státním podnikům odkazuje na úpravu podle 
zrušené vyhlášky č. 310/1995 Sb. 

Vyhověno. 
Příslušné ustanovení bylo zrušeno. 

19 Energetický 
regulační 
úřad 

112 Doporučující K bodu 1.  
V novelizačním bodě 1 doporučujeme za slova „na konci“ vložit 
slovo „textu“. Upravené znění:  
V úvodní větě se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“, slovo „a“ za 
slovy „(rozpočtová pravidla),“ se nahrazuje slovy „ve znění 
zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 
306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.,“ a na konci textu se 
doplňují slova „, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním 
podniku“. 

Vyhověno. 
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19 Energetický 
regulační 
úřad 

113 Doporučující K bodu 8.  
Upozorňujeme, že navrhované znění § 3 odst. 2 nezohledňuje 
nestátní příspěvkové organizace. Pro tyto by měla platit stejná 
právní úprava jako pro státní podniky. Navrhujeme novelizační 
bod 8 upravit např. takto:  
V § 3 odst. 2 se za slova „Prostředky fondu“ vkládají slova 
„státního podniku a příspěvkové organizace, s výjimkou státní 
příspěvkové organizace,“. Za a za větu prvou první se vkládá věta 
„Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové 
organizace se ukládají na účtech podřízených státní pokladně v 
České národní bance.“.  
(Upravené platné znění § 3 odst. 2 s vyznačením navrhovaných 
změn: „Prostředky fondu státního podniku a příspěvkové 
organizace, s výjimkou státní příspěvkové organizace, se ukládají 
na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank. 
Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové 
organizace se ukládají na účtech podřízených státní pokladně v 
České národní bance. 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.“) 
Případně ponecháváme ke zvážení, zda pro větší přehlednost 
vložení nové věty do § 3 odst. 2 neupravit jako samostatný 
novelizační bod.  

Vyhověno. 
 

19 Energetický 
regulační 
úřad 

114 Doporučující K bodu 9.  
Doporučujeme v § 3 odst. 3 slovo „prvém“ nahradit slovem 
„prvním“. Upravené znění:  
V § 3odstavec 3 zní: 
„(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 nebo fyzické osoby. Zaměstnancům v 
pracovním poměru, státním zaměstnancům podle zákona o státní 
službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům a důchodcům, 
kteří při prvém prvním přiznání starobního nebo invalidního 
důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizační 
složky státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace (dále 
jen "zaměstnanec"), a jejich manželům, partnerům2a), druhům a 
nezaopatřeným dětem včetně dětí svěřených do pěstounské nebo 
poručnické péče a dětí svěřených soudem do osobní péče 
zaměstnance3) (dále jen "rodinný příslušník") se poskytne plnění 
podle věty první za cenu sníženou o příspěvek z fondu.“ 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 
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19 Energetický 
regulační 
úřad 

115 Doporučující K bodu 10.  
Navrhujeme slovo „doplňují“ nahradit slovem „vkládají“. 
Upravené znění: 
V § 3 odst. 4 se za slova „organizační složky státu“ vkládají slova 
„, státního podniku“ a za slovo „činnost“ se doplňují vkládají 
slova „nebo plnění“. 

Vyhověno. 

19 Energetický 
regulační 
úřad 

116 Doporučující K bodu 11.  
Doporučujeme slova „poskytnutých zaměstnanci“ dát do 
uvozovek, slovo „doplňují“ nahradit slovem „vkládají“ a za částku 
„15 000 Kč“ vložit slovo „se“. Upravené znění:  
V § 3 odst. 7 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“, za 
slova „poskytnutých zaměstnanci“ se doplňují vkládají slova 
„organizační složky státu nebo příspěvkové organizace“ a částka 
„15 000 Kč“ se nahrazuje částkou „30 000 Kč“. 

Vyhověno. 

19 Energetický 
regulační 
úřad 

117 Doporučující K bodu 12.  
Navrhujeme novelizační bod 12 upravit takto:  
V § 3 odst. 7 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Zůstatek 
nesplacených zápůjček poskytnutých zaměstnanci státního podniku 
podle § 6 a § 11 odst. 2 může být  
v mimořádně závažných případech prominut v souladu se 
zásadami pro používání fondu, nejvýše však lze prominout částku 
30 000 Kč.“. 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod byl spojen s předchozím novelizačním 
bodem. 

19 Energetický 
regulační 
úřad 

118 Doporučující Navrhujeme vložit nový novelizační bod:  
V § 3 odst. 8 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „výpůjček“.  

Vyhověno. 

19 Energetický 
regulační 
úřad 

119 Doporučující K bodu 13.  
Slova „organizační složky státu“ neodpovídají platnému znění 
vyhlášky. Navrhujeme je nahradit slovy „organizačních složek 
státu“. Za slovem „textu“ navrhujeme vypustit slovo „odstavce“. 
Upravené znění:  
V § 4 odst. 1 se za slova „na náklady na provoz“ vkládají slova 
„zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině,“ za 
slova „organizační složky organizačních složek státu“ se vkládají 
slova „, státních podniků“ a na konci textu odstavce se doplňují 
slova „a jejich rodinných příslušníků“. 

Vyhověno částečně. 
Slovo „odstavce“ bylo vypuštěno. 
 
Ačkoliv chápeme požadavek na sjednocení užívání 
jednotného/množného čísla, navrhované by znamenalo 
komplexní úpravu celé vyhlášky, která po věcné stránce 
nepřináší žádnou změnu. Navrhovaná změna bude 
provedena až při komplexní rekodifikaci úpravy FKSP. 
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19 Energetický 
regulační 
úřad 

120 Doporučující K bodu 15.  
Návrh novely neodpovídá platnému znění vyhlášky. Záměrem 
předkladatele je zřejmě vložit do § 4 nový odstavec 3 za odstavec 
2, nikoliv nahradit odstavec 3 novým zněním. Tomu nasvědčuje i 
věta upravující označení dosavadních odstavců v závěru 
novelizačního bodu 15 a též navazující novelizační body 16 a 17.  
Navrhujeme proto novelizační bod 15 upravit takto:  
V § 4 odstavec 3 zní se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 2, který 
zní: 
„(3) Příspěvek podle odstavce 2 lze poskytnout, není-li plnění ani 
částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou 
osobou na základě povinnosti stanovené právním předpisem.“  
Dosavadní odstavce 4 a 3 až 5 se označí jako odstavce 5 a 4 až 6. 

Vyhověno. 

19 Energetický 
regulační 
úřad 

121 Doporučující K bodu 17.  
Doporučujeme za slovo „doplňuje“ vložit slovo „nový“. Upravené 
znění:  
V § 4 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:  
„(7) Z fondu lze přispívat zaměstnancům na úhradu tištěných knih, 
včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama 
přesahuje 50 % plochy.“ 

Vyhověno. 

19 Energetický 
regulační 
úřad 

122 Doporučující K bodu 22.  
Navrhujeme novelizační bod 22 upravit takto:  
V § 6 odst. 1 písm. c) se slova slovo „půjčky“ nahrazují slovy 
nahrazuje slovem „zápůjčky“. 

Vyhověno. 

19 Energetický 
regulační 
úřad 

123 Doporučující K bodu 30.  
Ustanovení § 9 není členěno na odstavce, ale pouze na 
pododstavce. Současně slova „organizační složky státu“ 
neodpovídají platnému znění vyhlášky. Upravené znění:  
V § 9 odst. 2 písm. b) se za slova „organizační složky složkou 
státu“ vkládají slova „, státním podnikem“. 

Vyhověno částečně. 
 
Slova „odst. 2“ byla vypuštěna.  
 
Ačkoliv chápeme požadavek na sjednocení 
jednotného/množného čísla, navrhované by znamenalo 
komplexní úpravu celé vyhlášky, která po věcné stránce 
nepřináší žádnou změnu. Navrhovaná změna bude 
provedena až při komplexní rekodifikaci úpravy FKSP. 

19 Energetický 
regulační 
úřad 

124 Doporučující K bodu 34.  
Doporučujeme upravit následně:   
V § 11 odst. 2 se slovo „půjčku“ nahrazuje slovem „zápůjčku“, 
slovo „půjčce“ se nahrazuje slovem „zápůjčce“ a slovo „půjčka“ 
se nahrazuje slovem „zápůjčka“. 

Vyhověno. 
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20 Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

125 Doporučující Úvodem jsme nuceni konstatovat, že přetrvává mezi organizačními 
složkami státu nejednotnost ve výkladu pro určení základního 
přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb.  
Žádáme proto o jednoznačné určení (v § 2), zda součástí 
základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb je i 
rozpočtová položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 
         Na tuto položku zařazuje organizace peněžní prostředky, 
které vydává svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních 
dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, nebo jako stejná plnění podle jiných zákonů, 
například jako plat ve snížené výši při dočasné neschopnosti k 
výkonu služby podle § 128 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 
jako měsíční odměna ve snížené výši podle § 73 odst. 4 zákona o 
obcích (zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a 
podle § 48 odst. 3 zákona o krajích (zákona č. 129/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů) nebo jako náhrada mzdy nebo platu 
podle § 45 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. 
Peněžitá plnění poskytovaná v době prvních dvou týdnů dočasné 
pracovní neschopnosti nebo karantény sem patří i v případě, že 
jsou označená jinak než jako náhrada mzdy nebo platu (například 
jsou označená jako plat ve snížené výši), jako je peněžité plnění 
podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších 
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní 
moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 
parlamentu, ve znění zákonů č. 261/2007 Sb. a č. 305/2008 Sb.  
     Na položku 5424 patří veškeré částky vyplacené za první dva 
týdny nemoci bez ohledu na to, že část z nich se organizaci vrací 
podle § 9 odst. 2 a 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení 
(vrácené částky zařazuje Česká správa sociálního zabezpečení na 
položku 5250 a organizace je jakožto příjem neuvádějí, protože 
místo toho, aby je přijímaly, je podle uvedeného ustanovení 
odečítají od pojistného na sociální zabezpečení, které této správě 
odvádějí z mezd svých zaměstnanců), a bez ohledu na to, že 
organizační složky státu tyto částky převádějí z výdajového účtu 
státního rozpočtu pro ně určeného na výdajový účet státního 
rozpočtu pro mzdy, aby mohly být vyplaceny spolu s nimi. 

Vysvětleno. 
Není patrné, z čeho vyplývá nejednotnost. 
Stávající znění jednoznačně stanoví, že příděl je počítán 
ze všech náhrad mezd/platů, tzn. i z výše uvedeného 
plnění. Výklad MF je v tomto kontextu konstantní. 
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20 Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

126 Doporučující Doporučujeme zvážit do vyhlášky doplnit alespoň nástin 
základních pravidel pro čerpání FKSP oprávněnými osobami tak, 
aby bylo procesně v rámci kritérií účelnosti, hospodárnosti a 
efektivnosti co možná nejjednodušší praktické čerpání FKSP. 
Důvodem je, že způsob praktického nastavení závisí na pravidlech 
stanovených zaměstnavatelem, který ovšem může proces někdy i 
zbytečně příliš formalizovat, aby se vyhnul i domnělým budoucím 
nálezům z úrovně oprávněných kontrolních orgánů. V případě, že 
má FKSP sloužit jako benefit (tvoří se v zásadě 2 % prostředků, 
které by jinak zaměstnanci mohli obdržet přímo v rámci platů, s 
povinností provést navázané odvody, resp. uhradit daň z příjmu), 
tak by mělo být jeho čerpání co nejjednodušší. Například místo 
systému objednávka zaměstnavatele – faktura od dodavatele – 
úhrada faktury doložená doklady o výdajích, které jsou v souladu s 
podporovanými aktivitami FKSP (např. vstupenkami, zaplacenými 
zájezdy, úhradami za očkování, nově nakoupenými knihami, 
jízdními doklady, apod.) včetně možných zjednodušení příspěvku 
na penzijní spoření. Zejména v tomto případě, kdy se nejedná o 
příspěvek zaměstnavatele, ale o příspěvek zaměstnance, jehož 
čerpání z FKSP pro tento účel je víceleté, by se nemuselo 
každoročně znovu schvalovat, pokud zůstane beze změny jak na 
straně zaměstnance při spoření, tak výčtu FKSP a dostatečné částce 
na další rok v osobním kontě zaměstnance, ale automaticky by 
přecházelo do dalšího roku. Minimálně v tomto smyslu 
navrhujeme rozšířit odůvodnění návrhu vyhlášky. 

Vysvětleno. 
Základní principy hospodaření jsou definovány § 3 
vyhlášky o FKSP. 
Jakákoliv detailnější specifikace procesu by mohla být 
pro dotčené subjekty zatěžující a v praxi by mohla 
znamenat omezení možností čerpání prostředků z FKSP 
z důvodu administrativní zátěže. 
Stávající stav, kdy subjekty volí takový způsob pravidel 
čerpání, umožňuje reagovat na individuální okolnosti a 
specifické požadavky jednotlivých subjektů, které se 
mohou odvíjet od regionu, velikosti organizace apod.  

20 Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

127 Doporučující Dále dáváme ke zvážení doplnění k osobnímu kontu zaměstnance. 
Zaměstnavatelé určují na základě objemu prostředků ve FKSP 
pravidla pro přidělení limitů částek pro své zaměstnance (resp. 
osoby oprávněné čerpat FKSP). Jak je uvedeno i ve zdůvodnění 
pro určení účinnosti vyhlášky, tak horizont pro hospodaření s 
fondem je kalendářní rok. Přesto se vyskytují zaměstnavatelé, kteří 
převádějí nevyčerpanou částku zaměstnance do dalšího roku. 
Vyhláška by tedy mohla nastavit základní pravidla, zda je toto 
možné (může se provádět nebo má se provádět nebo nemá se 
provádět), případně za jakých podmínek (například ve smyslu, že 
nevyčerpanou částku musí zaměstnanec vyčerpat nejpozději 
následující kalendářní rok – obdobně jako nevyčerpaná dovolená, 
příp. jiným způsobem), apod. 

Vysvětleno. 
Obecná pravidla hospodaření s fondem upravují i tato 
problematiku (ať už přímo ve vyhlášce nebo 
nadřazeném právním předpisu, např. rozpočtových 
pravidlech).  
Prostředky fondu mohou být použity pro následující rok, 
nikoliv však ve formě ponechání na osobních účtech. 
Prostředky, které zaměstnanci nevyčerpali, musí být 
jako „balík“ připočteny k přídělu do FKSP a nově 
vzniklý objem následně rozdělen.  
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20 Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

128 Doporučující Navrhujeme to, co v odůvodnění MF opakovaně uvedlo, tj. že 
zaměstnavatel nemusí uplatnit plný rozsah benefitů, zakotvit přímo 
do znění vyhlášky. Zaměstnavatele k omezení poskytovaných 
benefitů (plnění z FKSP) může vést nejenom administrativní zátěž, 
ale jejich rozsah ovlivňuje i objem prostředků, ze kterých byl 
FKSP vytvořen (v případě menšího objemu prostředků má 
například pouze prostor přispívat na poskytované stravenky). 

Vysvětleno. 
Jde o stávající stav, v praxi nečiní dotčeným subjektům 
obtíže. Tato pravomoc vychází přímo z ustanovení § 3 
odst. 1 věty první. 

20 Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

129 Doporučující K bodům 3, 9 a 40 
Ve vyhlášce by nemělo být upraveno to, co výslovně stanoví 
zákon, k jehož provedení je vyhláška vydávána (v tomto případě 
například § 48 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., který vymezuje 
základnu pro příděl do FKSP a okruh podporovaných osob včetně 
rušených nebo měněných případů navržených vyhláškou, například 
odborný výcvik žáků, odchod do důchodu). Nejprve by mělo dojít 
k novelizaci zákona. Následně úpravu provést v prováděcím 
předpisu. 

Bere se na vědomí. 

20 Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

130 Doporučující K bodu 4 - § 2 odstavec 2   
Podle tohoto ustanovení platí, že: „Státní podnik tvoří fond 
základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu 
nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za 
pracovní pohotovost zaměstnancům. Nelze-li z důvodu ztráty nebo 
nedostatku zisku využít ke krytí základního přídělu do fondu 
postup dle ustanovení § 19 zákona o státním podniku, nebo jsou-li 
prostředky rezervního fondu nedostačující, vytvoří státní podnik 
fond i v nižší výši, a to v takové, kterou umožňuje výše zisku nebo 
zůstatek rezervního fondu.“. 
Pokud je cílem nové právní úpravy odstranění nevhodného 
právního stavu u státních podniků a umožnění zaměstnancům 
státních podniků zabezpečení kulturních a sociálních potřeb na 
stejné úrovni jako u ostatních organizací podléhajících vyhlášce o 
FKSP, doporučujeme z první věty vypustit „ze zisku“. Příděl fondu 
se stane „běžným“ nákladem na zaměstnance a následně ovlivní 
výši zisku či případné ztráty. Větu druhou je pak třeba zcela 
vypustit, neboť uspokojení kulturních a sociálních potřeb 
zaměstnanců státních podniků na stejné úrovni nezaručuje. 

Vysvětleno. 
Jedná se o stávající stav, na němž i ve shodě s gestorem 
problematiky státních podniků není vůle nic zásadního 
měnit. 
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131 Doporučující K bodu 9 - § 3 odst. 3  
Doporučujeme doplnit, že příspěvek bude poskytnut i státním 
zaměstnancům a zaměstnancům, kteří byli přijati do 
služebního/pracovního poměru po přiznání starobního nebo 
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (analogicky jako 
v § 14 odst. 1 písm.b)), kdy při pracovních výročích je započítána 
doba trvání pracovního nebo služebního poměru i u jiného 
zaměstnavatele. 

Vysvětleno. 
Nedochází zde k žádné věcné změně. I dle současného i 
navrhovaného znění lze poskytnout příspěvek i 
jakémukoliv zaměstnanci v pracovním/služebním 
poměru, a to bez ohledu na skutečnost, zda popř.. kdy 
mu byl přiznán starobní či invalidní důchod.    

20 Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

132 Doporučující K bodu 12 - § 3 odst. 7 
Není zřejmé, kdo je oprávněn rozhodnout o tíživých sociálních 
poměrech dlužníka a kdo bude podepisovat písemnou dohodu o 
prominutí nesplacené zápůjčky. 

Vysvětleno. 
Je na úvaze subjektu, aby zvolil vhodný (a 
transparentní) způsob rozhodování jakož i detaily 
procesu promíjení půjček a ten zanesl do pravidel 
čerpání. Při jejich nastavení musí respektovat obecné 
principy rovného zacházení se zaměstnanci.  
Pokud by měla být pravidla přímo předmětem vyhlášky, 
mohlo by to významně ztížit administrativní procesy na 
straně dotčených subjektů – nastavení 
v pravidlech/zásadách čerpání umožňuje dotčeným 
subjektům jednat na specifické situace či individuální 
okolnosti, které jsou typické pro jejich organizaci. 

20 Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

133 Doporučující K bodu 13 - § 4 odst. 1 
Doporučujeme stanovit maximální limit objemu prostředků, které 
je možné z FKSP k těmto účelům použít a blíže specifikovat 
aktivity, které budou z těchto prostředků hrazeny (vybavení, platy 
personálu, strava pro děti, úklid prostor dětské skupiny atd.) 

Vysvětleno. 
Vzhledem na významné rozdíly ve velikostech, 
uspořádání, regionálních podmínkách atp. by stanovení 
maximálního limitu mohlo v praxi zcela paralyzovat 
některé subjekty, popř. významně ztížit proces 
přispívání.  
Je plně v dispozici dané organizace, aby parametry 
nastavila tak, aby ji vyhovovaly a zároveň aby 
respektovaly smysl a účel FKSP jakož i obecné principy 
rovného zacházení se zaměstnanci.  
 

20 Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

134 Doporučující K bodu 15 - § 4 odst. 3  
Doporučujeme stanovit, na čí straně bude důkazní břemeno, tj., 
kdo bude dokladovat, že úhrada požadovaných položek uvedených 
v odst. 2 není plněna nebo částečně hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění. 

Vysvětleno. 
Za hospodaření s fondem, jako za jakékoliv jiné 
nakládání s rozpočtovými prostředky, je vždy 
odpovědná daná organizace. Ta má právo si v interním 
nastavení pravidel hospodaření s fondem přizpůsobit 
proces vynakládání prostředků z fondu tak, aby byla 
schopna tuto odpovědnost unést.  
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135 Doporučující K § 4 odst. 4 – nad rámec návrhu  
Doporučujeme blíže specifikovat termín: vybavení ke zlepšení 
pracovních podmínek. 

Vysvětleno. 
Jde o stávající stav. V praxi nečiní výkladové obtíže. 
Požadavky na povinné vybavení v obecné rovině 
definují jiné právní předpisy. Jedná se např. o 
ustanovení § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, které stanoví, že zaměstnavatelé jsou povinni 
vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které 
umožňují bezpečný výkon práce. Další obecné 
požadavky vyplývají např. z ustanovení § 2 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Za povinné vybavení tedy lze 
považovat veškeré vybavení nezbytné pro bezpečný 
výkon práce s ohledem na charakter a druh 
vykonávané práce. Může to být běžné kancelářské 
vybavení jako např. lampa, počítač, tiskárna, stůl, 
židle apod. u administrativního pracovníka, nebo 
např. sporák, hrnce, vařečky apod. u kuchaře. 
Samozřejmě sem patří např. i hygienická zařízení, 
skříňky pro ochranu osobních věcí zaměstnanců 
apod. Náklady na toto (základní) povinné vybavení 
jsou hrazeny z rozpočtových výdajů (nákladů). 
Nelze je hradit z FKSP. Z fondu lze hradit pouze na 
vybavení nad rámec povinného vybavení. Tím 
může být třeba automat na kávu pro zaměstnance, 
nebo např. mikrovlnná trouba, s jejíž pomocí si 
mohou zaměstnanci ohřát jídlo apod. Toto vybavení 
ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců 
pořízené s FKSP je samozřejmě majetkem 
organizace a ta má povinnost se o něj starat a 
nakládat s ním v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
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136 Doporučující K § 4 odst. 3 (nově 4) – nad rámec návrhu 
Jedním z příspěvků FKSP je dlouhodobě také příspěvek na „… 
pracovní oděvy a obuv, a to nad povinné vybavení,…“.   
Tento příspěvek, na rozdíl od jiných, podléhá dani z příjmu na 
straně zaměstnance.  To podstatně snižuje atraktivitu příspěvku pro 
zaměstnance a tento příspěvek chápou zaměstnanci jako 
ekonomicky nerozumný. Pokud by mělo do budoucna zůstat v 
platnosti zdanění tohoto příspěvku, tak navrhujeme tento benefit z 
vyhlášky o FSKP raději vypustit 

Bere se na vědomí. 
I přes výše uvedené je toto plnění mnoha organizacemi 
poskytováno 

20 Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

137 Doporučující K bodu 17 - § 4 odst. 7 
Návrh vyhlášky sjednocuje úpravu s § 6 odst. 9 písm. d) bod 4 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. Z tohoto pohledu v tento okamžik zřejmě nemůže úhradu 
z FKSP rozšířit. Doporučujeme ovšem zvážit novelizaci zákona č. 
586/1992 Sb. o rozšíření dalších podobných plnění, za která lze 
považovat elektronické knihy, časopisy, dále nákup filmů či hudby, 
pořizování alespoň vybraných počítačových programů, které lze 
využít i na jazykové vzdělávání, apod. Je zřejmé, že stanovení 
podmínky ohledně procenta reklamy bude v praxi přinášet pouze 
problémy s tím, kdo a jak bude splnění podmínky dokládat, kdo a 
jak bude skutečnost kontrolovat či ověřovat. 

Bere se na vědomí. 
Podnět byl předán příslušnému gestoru zákona o daních 
z příjmů 
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138 Doporučující K bodu 19 - § 5a 
        Nově se zavádí možnost příspěvku na dopravu do zaměstnání 
(s odkazem na zákon č. 235/2004 Sb.). Vztahovat se bude i na 
využití MHD (například v Praze na nákup kupónu na „Lítačku“). 
Vzhledem k nové úpravě by bylo vhodné minimálně v rámci 
odůvodnění uvést podrobnější podmínky (nemusí být z místa 
bydliště, protože toto není uvedeno, tj. jak bude dokládáno; bude 
problém s určením místa výkonu práce stanoveném v pracovní 
smlouvě – například Praha vs. konkrétní místo, možnost uznávání 
integrovaných dopravních systémů, kdy například mimopražští 
zaměstnanci nemusejí pořizovat jízdenky Českých drah, ale 
využívají dokoupení vnějších pásem; dokládání jednotlivých 
jízdenek vs. měsíčních či čtvrtletních, kdy například jednotlivá 
jízdenka nakoupená prostřednictvím aplikace Lítačka po jejím 
časovém vymezení zmizí, tj. doložitelná by byla nejvýše 
zprostředkovaně úhradou z bankovního účtu, apod.). 
Doporučujeme také specifikovat, kdo bude zodpovědný za 
správnost předložených jízdenek. 
         V případě využití FKSP na úhradu ročního jízdného MHD 
bude toto zřejmě u většiny zaměstnanců připadat jako možnost až 
na rok 2021, protože vyhláška bude účinná k 1. 1. 2020, bude 
muset být promítnutá do kolektivní dohody/smlouvy, tj. v případě 
ročního kupónu přibližujícímu se kalendářnímu roku nepůjde pro 
rok 2020 využít. 

Vysvětleno. 
Organizace stanoví dle § 3 odst. 1 způsob čerpání fondu, 
kde mimo jiné nastavuje i rozsah poskytovaných plnění, 
kde si může případně omezit jednotlivá plnění či 
upřesnit procesní postup při jeho poskytování. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJJD4SPT)



V. 

Strana 48 z 90 

20 Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

139 Doporučující K bodu 31 - § 9 písm. c) 
Vyhláška navrhuje zpřesnit charakter vzdělávání a stanoví 
„vzdělávací kurzy“ jako „umělecké, jazykové a zájmové 
vzdělávání“. Domníváme se, že bez podrobnějšího vysvětlení 
těchto pojmů může v praxi docházet k nejistotě, jakou šíři aktivit 
lze z FKSP podpořit. Především doporučujeme nahradit slovo 
„vzdělávání“ slovem „kurz“, protože zejména smyslem zájmových 
kurzů nemusí být vzdělávat (pojem inklinující ke školství, 
zkouškám z naučeného), ale spíše se seberealizovat v oblasti blízké 
zaměstnanci. 

Vysvětleno. 
Návrh vyhlášky právě v tomto kontextu blíže vymezuje 
stávající velmi obecný pojem nákladů na vzdělávací 
kurzy. Další taxativní vymezení by již mohlo být 
zbytečně limitující. 
 
Z FKSP lze přispívat na jakékoliv vzdělávání, co do 
jejich rozsahu je organizace limitována nejen textem 
vyhlášky o FKSP, ale i dalšími právními předpisy např. 
Zákoníkem práce. Dle ustanovení § 9 písm. c) vyhlášky 
o FKSP nelze přispívat na vzdělávání, které obecně 
spadá do kategorie odborného rozvoje zaměstnanců a na 
které jsou určeny jiné prostředky než z FKSP. Pro účely 
definice odborného rozvoje lze vyjít z § 227 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce, který zahrnuje do pojmu 
odborného rozvoje zaměstnanců zejména zaškolení a 
zaučení, prohlubování kvalifikace a zvyšování 
kvalifikace.  
 
Pojem kurz se v daném případě jeví jako nevhodný, 
neboť v praxi přináší výkladové obtíže, např. v případě 
autoškoly či vzdělávání např. na vysoké školy, které je 
však vlastní iniciativou zaměstnance a nikoliv odborným 
rozvojem. 
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140 Doporučující K bodu 40 - § 14  
Bod 40 je označen jako „legislativně-technická změna“ a podle 
odůvodnění „s ohledem na výkladové nejasnosti se zpřesňuje 
okamžik možného poskytnutí daru u důchodců, a to tak, že 
příspěvek lze poskytnout vždy pouze k okamžiku přiznání 
starobního důchodu nebo důchodu pro invaliditu 3. stupně, a na 
rozdíl od § 224 zákoníku práce, který v takové situaci umožňuje 
poskytnutí odměny a podmiňuje ji ukončením pracovního poměru, 
v případě daru z FKSP není ukončení pracovního poměru 
podmínkou poskytnutí daru“.  
Současná právní úprava nebrání důchodci nadále setrvat v 
pracovním poměru nebo ve státní službě a na tom nemůže žádná 
vyhláška nic změnit. Odměna podle § 224 zákoníku práce mu je 
poskytována v případě sociální události - prvního odchodu do 
důchodu. V případě, že pracovněprávní nebo služební vztah není 
ukončen, není věcný (sociální) důvod odměnu poskytnout. 
Návrh tak v žádném případě není pouze legislativně technický, ale 
má významné věcné dopady, neboť umožňuje poskytnutí daru v 
situaci, kdy pro to není věcný (sociální) důvod, a také neupravuje 
přechodná ustanovení, která by upravila poskytnutí daru z FKSP 
všem, kteří setrvali v pracovním poměru nebo ve státní službě po 
vzniku nároku na důchod a vzhledem k tomu, že dále pracují, dar 
jim podle současné právní úpravy nebyl poskytnut. Podle novely 
vyhlášky nebude již možno dar poskytnut vůbec.  
Při vědomí toho, že podle Legislativních pravidel vlády nelze 
označit připomínku k návrhu vyhlášky jako zásadní (což má 
své opodstatnění), zdůrazňujeme, že řešení nastíněného 
problému je pro připomínkové místo významné a akceptaci 
této připomínky považujeme za nezbytnou. 

Vysvětleno. 
V daném případě nedochází k věcnému posunu  - na 
rozdíl od zákoníku práce, kdy je poskytnutí odměny 
podmíněno praktickým ukončením 
pracovního/služebního poměru po odchodu do důchodu, 
je přiznání důchodu formálním úkonem, který nemusí 
být následován skončením pracovního poměru – to 
platilo a platí dle původního i nového znění. Formálně 
se pouze ve vyhlášce zpřesňuje okamžik, ke kterému se 
dar vyplácí. 
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141 Doporučující K bodu 41 - § 14a 
Není úplně jasné, pro koho má být plnění z titulu úmrtí určeno. 
Snad se má jednat o spoluzaměstnance, kteří se zúčastní pohřbu 
zemřelého kolegy, lze však také uvažovat, že věnec má 
poskytnut/být za zaměstnavatele. V jakém případě by se příspěvek 
čerpal, pokud by byl podmíněn úmrtím zaměstnance? Návrhem 
formulované ustanovení vyvolává otázky, na něž neodpovídá ani 
odůvodnění návrhu.  
Navrhujeme zvážit vypuštění slov „v případě úmrtí zaměstnance“. 
Jsme toho názoru, že osoby oprávněné čerpat FKSP by měly mít 
možnost (opět za co nejjednodušších pravidel, zřejmě zpětně na 
základě dokladu o nákupu) obdržet příspěvek na pořízení smuteční 
kytice nebo smutečního věnce (do určité výše) v případě účasti na 
pohřbu – ať se jedná o rodinného příbuzného, kolegu z práce, 
kamaráda, apod. Alternativou může být navázání tohoto benefitu 
na překážky v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým 
se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v 
práci, čímž by se omezil výčet možných případů. 

Vysvětleno. 
Cílem je skutečně poskytnutí věnce za zaměstnavatele, 
nejde o benefit pro zaměstnance, který by mohl pro tuto 
situaci čerpat dle vlastních potřeb (např. z osobního 
účtu). 
V tomto specifickém případě nelze s ohledem na stav 
zemřelého adresovat příspěvek jemu. Ani organizace 
není adresátem výsledného plnění. Dané ustanovení 
umožňuje organizaci pořídit smuteční kytic nebo věnec 
za účelem projevení soustrasti. Obdobné formulace je 
použita např. i ve stávajícím ustanovení § 5. 
 
  

21 Bezpečnostní 
informační 
služba 

142 Doporučující Záměr předkladatele právní úpravu novelizovat vítáme, neboť 
vyhláška č. 114/2002 Sb. přináší řadu interpretačních problémů i 
faktických nedostatků. Domníváme se však, že s ohledem na 
relativně rozsáhlé změny je na místě vydání zcela nové vyhlášky, 
což by umožnilo i její vhodnější logické uspořádání a modernější 
pojetí. Jak uvádí sám předkladatel, současná vyhláška je poplatná 
době svého vzniku. Používanou terminologii je proto nutné 
zjednodušit, sjednotit a zpřesnit tak, aby odpovídala změnám, ke 
kterým došlo v oblastech, v nichž se z fondu přispívá. Nová úprava 
by měla reflektovat i to, že oproti minulosti se podstatně změnila a 
rozšířila nabídka plnění poskytovaných právnickými i fyzickými 
osobami s různými formami jejich využívání, přihlašování se k 
nim a jejich úhrad. Nelze opominout také skutečnosti, že 
zaměstnanci dnes velmi preferují možnost individualizace benefitů 
oproti benefitům poskytovaným kolektivně nebo organizovaně ve 
vlastních zařízeních a že pro veřejný sektor v dnešní době vysoké 
konkurence zaměstnavatelů na trhu práce je nezbytné nabídnout 
dostatečně atraktivní a flexibilní nabídku benefitů, za situace, kdy 
odměňování zaměstnanců ve veřejné sféře je limitováno 
příslušnými předpisy. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí důkladně analyzovalo vhodný nosič 
pro úpravu materie FKSP. S ohledem na přípravné práce 
na koncepční změně dalších právních předpisů, jejichž 
změny budou pravděpodobně mít zásadní vliv na 
koncepci FKSP, dojde k přípravě nové vyhlášky až 
v návaznosti na tyto změny. 
Rozvolnění stávajících požadavků a kontrolních nástrojů 
obsažených zejména v ustanovení § 3 není možné 
s ohledem na respektování základních principů 
rozpočtového práva, jakož i normativních zásad 
hospodaření s fondem, zejména s ohledem na nutnost 
zajištění účelovosti použitých prostředků. 
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143 Doporučující K § 3 odst. 3:  
Navrhujeme vyčlenění druhé věty do samostatného odstavce, což 
by přispělo k větší přehlednosti vyhlášky. 

Nevyhověno. 
I s ohledem na vazby různých ustanovení mezi sebou 
bylo vyhodnoceno jako neúčelná úprava. Vzhledem k 
ustálenosti obsahu jednotlivých ustanovení by mohlo 
mít i negativní dopady na adresáty tohoto právního 
předpisu. 

21 Bezpečnostní 
informační 
služba 

144 Doporučující K § 3 odst. 4: 
Požadujeme zpřesnit pojem „zcela uhradila”, neboť jeho výklad je 
nejednoznačný a v praxi dochází k tomu, že nejsou hrazeny 
činnosti, na které spolupřispívá další subjekt. Jde například o 
sportovní kempy, neboť na činnost pořádajícího sportovního 
oddílu přispívá např. obec a teoreticky tak mohla přispět i na 
sportovní kemp, stejně tak např. lyžařský kurz pořádaný školou, 
školu v přírodě apod. (většinou jsou pořízeny školou na klíč od 
jiné osoby a rodiče je škole jen zaplatí). Omezující ustanovení je 
navíc z hlediska účelu fondu kontraproduktivní, neboť často právě 
např. školní lyžařský kurz bývá pro rodiny finančně nákladný. 
Možnost čerpání příspěvku by pomohla tyto náklady pokrýt a 
zabránit znevýhodnění v kolektivu u těch dětí, jejichž rodiče celý 
výcvik uhradit nemohou (v praxi často dochází k tomu, že 
z finančních důvodů část žáků výcvik nemůže absolvovat). 
Řešením by byla např. formulace „za zaměstnance zcela uhradila“. 

Nevyhověno. 
Věcně nedochází ke změně. Pojem je chápán tak, jak 
uvádíte, tedy skutečně není možné, aby spolupřispíval 
jiný subjekt. Ačkoliv respektujeme, že by to pro 
zaměstnance bylo výhodnější, musíme v tomto ohledu 
respektovat principy rozpočtového práva a zajistit 
efektivní kontrolu účelovosti a hospodárnosti nakládání 
s rozpočtovými prostředky. 
 

21 Bezpečnostní 
informační 
služba 

145 Doporučující K § 3 odst. 8:  
Navrhujeme nahradit slovo „půjček“ slovem „zápůjček“, neboť 
v tomto ustanovení nebyla změna v souladu se zbytkem návrhu 
provedena 

Vyhověno. 
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146 Doporučující K § 4 odst. 1: 
Navrhujeme toto ustanovení přeformulovat. Z textu před 
zavedením legislativní zkratky neplyne, že by uvedená zařízení 
měla sloužit kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. To je 
znak, který je doplněn až samotnou zkratkou. Legislativní zkratka 
by měla být v dalším textu významově nahraditelná tím 
souslovím, které nahrazuje, což v daném případě neplatí, protože 
toto sousloví neobsahuje právě znak, že daná zařízení slouží 
kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. Význam zkratky by 
měl v sobě také pojmout znak, že jde o zařízení, která slouží 
kulturnímu a sociálnímu rozvoji také rodinných příslušníků 
zaměstnanců (dále v § 4 odst. 5 tento znak chybí, v § 4 odst. 6 se 
musí opět výslovně doplňovat). Proto navrhujeme slova „pokud 
slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a jejich 
rodinných příslušníků“ zařadit již za slovní spojení „a 
příspěvkových organizací“.  

Vyhověno. 
Text ustanovení byl upraven. 

21 Bezpečnostní 
informační 
služba 

147 Doporučující K § 4 odst. 2: 
Ustanovení odstavce 2 je nesystematicky zařazeno do § 4, který má 
podle svého nadpisu upravovat pouze „příspěvky na provoz 
zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji 
zaměstnanců“. Všechna plnění navrhovaná v odstavci 2 jsou však 
ryze individuálního charakteru.  
V tomto případě se jedná o jednu z dosavadních nelogičností, které 
zmiňujeme výše a které je na místě v nové úpravě odstranit. 
Proto navrhujeme upravit obsah dosavadního § 4 odst. 2 
v samostatném paragrafu.  

Vyhověno jinak. 
Ministerstvo financí si je vědomo toho, že nadpis 
ustanovení je v tomto ohledu zavádějící, proto byl 
zrušen. 
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148 Doporučující K § 4 odst. 6: 
Doplněním slov „a jejich rodinných příslušníků“ se předkladatel 
pokouší odstranit jednu z absurdit dosavadního výkladu vyhlášky, 
podle něhož nebylo možné přispívat na sportovní aktivity 
rodinných příslušníků zaměstnanců, pokud nebyly označeny jako 
„kurz“, zatímco na vstupenky apod. přispívat možné bylo. 
Jednoznačně vítáme odstranění tohoto problému, ale domníváme 
se, že i v tomto případě není umístění v rámci vyhlášky vhodně 
zvoleno. Přestože dlouhodobě je toto ustanovení (dosavadní 
odstavec 5) skutečně aplikováno na poskytování příspěvků na 
všechny sportovní aktivity zaměstnanců, domníváme se, že jeho 
skutečný význam je s ohledem na systematiku předpisu i jazykový 
výklad jiný – pod „dočasným užíváním zařízení jiných 
organizačních složek státu nebo osob…“ si lze představit 
například pronájem tělocvičny pro zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky, případně hromadné využívání bazénu, méně však 
individuální hodinový vstup do bazénu či posilovny. Opět v této 
souvislosti poukazujeme na nadpis celého § 4 –  
„příspěvky na provoz …..“.   
Proto navrhujeme:  
a) Navrhujeme nahradit slovo „náklady“ slovem „úhrady“, neboť 
ve většině případů při potřebě využít zařízení jiných osob, např. 
pro sportovní nebo tělovýchovný účel (typicky plavecký bazén), je 
nemožné nebo administrativně náročné dohodnout se se zařízením 
na smlouvě o příspěvku na náklady za dočasné užívání namísto 
prosté a jednoduché úhrady platby podle standardního ceníku, 
opravňujícího ve stanoveném rozsahu využít zařízení ve prospěch 
zaměstnance. Je významový rozdíl mezi příspěvkem na náklady 
zařízení a mezi využitím nabízené služby dle ceníku. 
b) Pro odstranění problematického výkladu navrhujeme úpravu § 9 
písm. d) – viz níže. 

Nevyhověno. 
Není patrné, z čeho dovozuje připomínkové místo 
provazbu slova kurz na možnosti poskytovat příspěvek 
z fondu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno jinak. 
Název ustanovení byl vypuštěn 
 
Nevyhověno. 
Navrhované dle názoru MF nemá vliv na možnosti 
poskytování plnění z fondu 

21 Bezpečnostní 
informační 
služba 

149 Doporučující K § 4 odst. 7:  
Uplatňujeme stejné výhrady jako k odstavci 2, neboť úhrada 
tištěných knih nijak nesouvisí s provozem zařízení sloužícího 
kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, pokud tedy ty knihy 
nemají být v takovém zařízení umístěny, což však zřejmě není 
úmyslem předkladatele. 

Vyhověno jinak. 
Odůvodnění viz vypořádání připomínky k § 4 odst. 2.  
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150 Doporučující K § 5a:  
Domníváme se, že příspěvek na dopravu do zaměstnání jako 
plnění z fondu je v rámci pravidel pro poskytování příspěvků z 
fondu jen obtížně aplikovatelný, ne-li zcela neaplikovatelný. Při 
dodržení zásad, že  
• podle § 3 odst. 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 nebo fyzické osoby. 
Zaměstnancům se poskytne plnění podle věty první za cenu 
sníženou o příspěvek z fondu, 
• podle § 3 odst. 4 příspěvek lze poskytnout pouze z fondu té 
organizační složky státu, státního podniku nebo příspěvkové 
organizace, která činnost nebo plnění zcela uhradila, 
• podle § 3 odst. 8 veškerá plnění z fondu, s výjimkou 
sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům 
poskytována nepeněžní formou, 

 
nebude možné bez vynaložení extrémního úsilí zaměstnancům toto 
plnění poskytovat. Potřeby zaměstnanců na dopravu do 
zaměstnání jsou v zásadě individuální – jedná se o přepravní 
potřeby do a z různých míst, v různé časy, v různé dny, za použití 
různých dopravců a hromadných dopravních prostředků. Je 
nepředstavitelné, aby zaměstnavatel byl schopen tyto individuální 
potřeby každodenně podchycovat a předem u různých dopravců 
objednávat a hradit jízdné, a pak toto jízdné formou zakoupených 
jízdenek předávat svým zaměstnancům za cenu sníženou o 
příspěvek z fondu.  

 
Dalším problémem je skutečnost, že se rozšiřuje okruh příspěvků, 
které nejsou osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, tudíž 
tento příspěvek by byl u zaměstnance zahrnut do daňového 
základu a zaměstnanec by z něj odváděl daň a povinné pojistné, a 
tedy efekt a čistý přínos pro zaměstnance by byl podstatným 
způsobem snížen. Na straně zaměstnavatele by poskytnutí tohoto 
příspěvku znamenalo vedle značného nárůstu administrativy s ním 
spojené též dodatečné výdaje v podobě povinného pojistného 
hrazeného zaměstnavatelem, což u organizačních složek státu 
znamená tlak na růst výdajů státního rozpočtu.  

Bere se na vědomí. 
Není povinností dané organizace poskytovat veškerá 
plnění, která umožňuje vyhláška o FKSP. Pokud má 
připomínkové místo za to, že v rámci jeho činnosti by 
bylo poskytování tohoto plnění z nějakého důvodu 
náročné či problematické, nemusí jej poskytovat. Jiné 
organizace naopak po zavedení této možnosti v tomto 
rozsahu velmi volaly.  
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151 Doporučující K § 8: 
V nadpisu navrhuje vypustit slova „Dovolená a“, neboť dovolená 
je institut pracovněprávních předpisů (zákoník práce, zákon o 
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů aj.) 
upravujících omluvenou nepřítomnost v práci nebo ve službě. 
Pokud tedy vyhláška umožňuje příspěvek na „dovolenou“, lze to 
vyložit jako možnost poskytnout příspěvek z fondu v době 
nařízené dovolené např. na úhradu nákladů zaměstnance na 
bydlení, což ale zřejmě nebylo úmyslem. Domníváme se, že 
v tomto případě postačí ponechat slovo „rekreace“. Pro doplnění 
uvádíme, že ani v tomto případě se nejedná o naši hypotetickou 
úvahu, ale o skutečný výkladový spor, s nímž se praxe v 
současnosti setkává. 
Navrhujeme nové znění tohoto ustanovení, které zní: „Z fondu lze 
přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na 
rekreaci a rekreační pobyty, včetně rehabilitačních a lázeňských 
pobytů, ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných 
organizačních složek státu nebo od jiných osob, a na zájezdy, a to 
v tuzemsku i v zahraničí. Za příspěvek na rekreaci se považuje i 
příspěvek pouze na ubytování nebo pouze na dopravu, pokud 
přímo souvisí s rekreací.“. Důvodem navrhované změny je potřeba 
reagovat na nové formy rekreací, pro něž již není typické 
poskytování několika služeb cestovního ruchu zároveň. 
Zaměstnanci mají zájem o rekreace např. v pronajaté chatě, či 
naopak pouze o zakoupení letenky, bez zajištěného ubytování. 
Není důvod, proč tyto nové přístupy neumožnit. Ostatně ani 
vlastní zařízení organizačních složek často nemusí poskytovat více 
služeb než jen samotné ubytování. 

Slova „právnických nebo fyzických“ jsou v našem návrhu 
vypuštěna, neboť v jiných ustanoveních tohoto předpisu se hovoří 
obecně jen o „osobách“, bez bližšího rozlišení. 

Vyhověno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevyhověno. 
Takovéto rozvolnění nepovažujeme za účelné.  

21 Bezpečnostní 
informační 
služba 

152 Doporučující K § 9: 
V nadpisu navrhujeme doplnit za slovo „vzdělávání,“ slova 
„rehabilitační aktivity“. 

Nevyhověno. 
Na základě daného ustanovení není přispíváno na 
rehabilitace. 
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153 Doporučující K § 9 písm. a): 
Navrhujeme nahradit slovo „vstupenky“ slovem „vstup“, neboť 
vstupenka jako „doklad“ o zaplacení práva na vstup nabývá dnes 
mnoha podob, případně jako doklad vůbec neexistuje, protože se 
v řadě případů uhradí jen samotné právo vstupu.  

Nevyhověno. 
Jde o ustálený pojem, který v praxi nečiní výkladové 
potíže. Na základě stávajícího znění není důvod 
zpochybňovat, že vstupenka nemusí mít faktický 
hmotný nosič. 

21 Bezpečnostní 
informační 
služba 

154 Doporučující K § 9 písm. c): 
Navrhujeme doplnit rovněž odkaz na zákon o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, neboť ustanovení obsahuje 
pouze odkaz na zákoník práce a zákon o státní službě. 
Navrhujeme nahradit slovo „náklady“ slovem „úhrady“. 
Odůvodnění viz připomínky k § 4 odst. 6. 

Vyhověno jinak. 
Doplněno do DZ. 
 
 
 
Nevyhověno. 
Navrhované dle názoru MF nemá vliv na možnosti 
poskytování plnění z fondu 

21 Bezpečnostní 
informační 
služba 

155 Doporučující K § 9: navrhujeme vložit nové písm. d), které zní: 
„d) úhrady za sportovní a rehabilitační aktivity, včetně masáží.“. 
Doplněním „sportovních aktivit“ by byla nově pokryta i vlastní 
sportovní činnost v zařízení, kde je nutné hradit vstup, vedle 
sledování sportovních zápasů apod., které je zahrnuto v písm. a). 
Viz naše připomínka k § 4 odst. 6.  

Nevyhověno. 
Uvedený požadavek je nadbytečný. Věcně pokrývá § 4 
nově odst. 6 

21 Bezpečnostní 
informační 
služba 

156 Doporučující K § 10: 
Navrhujeme za slovo „osob“ vložit slova „a jejich rodinných 
příslušníků“, neboť např. u výměnného rekreačního pobytu lze 
předpokládat, že spolu se zaměstnancem jiné osoby se takového 
pobytu zúčastní i jeho rodinný příslušník.  

Vyhověno. 

21 Bezpečnostní 
informační 
služba 

157 Doporučující K § 12 
Upozorňujeme, že navrhovanou úpravou dochází k odlišnému 
pojetí příspěvku na penzijní pojištění („lze přispívat zaměstnanci“) 
a příspěvku na soukromé životní pojištění (hradí se „za 
zaměstnance“), formulace navíc neodpovídá zákonům o penzijním 
připojištění a o doplňkovém penzijním spoření. 

Nevyhověno. 
Ministerstvo financí si je rozdílu vědomo, nicméně text 
důvodové zprávy je dle našeho názoru dostatečně 
jednoznačný. Záměrem bylo minimalizovat zásahy do 
stávajícího znění, které s ohledem na dlouhodobost 
konstantního výkladu (od r. 2002) již nečiní v praxi 
výkladové obtíže. 
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158 Doporučující 
 
 

„§ 5a - Příspěvek na dopravu do zaměstnání 
Z fondu lze zaměstnanci přispívat na dopravu do a ze zaměstnání pravidelnou 
hromadnou dopravou osob, jde-li o pravidelnou hromadnou dopravu podle zákona 
upravujícího daň z přidané hodnoty.“. 
Odůvodnění: 
Zákon o daních z příjmů v současnosti neobsahuje žádné daňové zvýhodnění 
hromadné dopravy zaměstnanců do a ze zaměstnání (na rozdíl od stravování a 
ubytování); výjimkou jsou pouze zaměstnavatelé, kteří provozují veřejnou 
hromadnou dopravu (tzv. režijní jízdenky). 
Vítáme proto, že nově bude možné z FKSP hradit (a na základě § 6/9/g ZDP od 
daně na straně zaměstnance osvobodit) i příspěvek na pravidelnou hromadnou 
dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání.  
Navrhujeme, aby bylo možné hradit z FKSP i pravidelnou neveřejnou (svozovou) 
hromadnou dopravu do a ze zaměstnání, neboť z návrhu novely ani z důvodové 
zprávy není jasné, proč by měl být příspěvek poskytování pouze na pravidelnou 
(veřejnou) hromadnou dopravu podle přílohy č. 2 zákona o DPH. Z hlediska 
zaměstnance je totiž bez rozdílu, zda jezdí do a ze zaměstnání pravidelnou 
veřejnou linkou, která je hromadnou dopravou podle zákona o DPH (a kterou 
dotuje kraj), nebo pravidelnou neveřejnou (svozovou) linkou, která není 
hromadnou dopravou podle zákona o DPH (a kterou dotuje zaměstnavatel). 
Již nyní jsou svozové linky znevýhodněny tím, že se na ně uplatňuje sazba daně 21 
% (namísto 10 % u hromadné veřejné dopravy) a zaměstnavatel je musí dotovat, 
aby jízdné bylo konkurenceschopné k veřejné dopravě i k individuální 
automobilové dopravě. Pokud navíc bude docházet k tomu, že zaměstnavatel bude 
poskytovat příspěvky z FKSP na hromadnou dopravu a bude zajišťovat také 
svozovou dopravou pro zaměstnance, kteří se jinak do a ze zaměstnání nedostanou 
(např. každému zaměstnanci 100 Kč měsíčně), pak zaměstnanci, kteří budou jezdit 
veřejnou linkou, budou mít příspěvek osvobozen, ale zaměstnanci, kteří za stejnou 
cenu jezdí svozovou linkou, příspěvek osvobozen mít nebudou. 
Dále navrhujeme vyloučit podmínku dopravy „do a ze zaměstnání“, protože 
splnění této podmínky (pro účely osvobození příspěvku do daně z příjmů ze 
závislé činnosti) nebude zaměstnavatel schopen v praxi prokázat. Například pokud 
zaměstnavatel poskytne zaměstnanci příspěvek na roční jízdenku do MHD, musel 
by pro účely osvobození (popř. i pro účely oprávněnosti čerpání příspěvku z 
FKSP) prokazovat, že s ní zaměstnanec jezdí pouze do a ze zaměstnání, což je v 
praxi nemožné. 

Nevyhověno. 
„Svozová“ doprava se v podmínkách 
subjektů, na které se vztahuje 
vyhláška o FKSP prakticky 
nevyskytuje. Navržená úprava je tak 
nadbytečná.  
Novela vyhlášky o FKSP navíc 
neřeší problematiku zdanění. 
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mládeže a 
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159 Zásadní K Čl. I. bodu 9: 

Navrhujeme v první větě za slova „která organizuje nebo 
spoluorganizuje nebo pořídí“ vložit „či spolupořídí“. 

Současné znění § 3 odst. 3 neumožňuje spolufinancovat plnění 
a činnosti, které pořídí organizační složka státu od jiné organizační 
složky státu nebo právnické či fyzické osoby. Dle našeho názoru to 
zásadním způsobem omezuje možnost financovat plnění či činnosti 
hrazené z prostředků Fondu sociálních a kulturních potřeb 
a domníváme se, že při zachování stávající výše tvorby Fondu 
sociálních a kulturních potřeb uvedené v § 2 vyhlášky je nezbytné 
navrhovaným způsobem rozšířit znění § 3 odst. 3 vyhlášky 
o možnost spolupořízení plnění či činnosti hrazené z prostředků 
Fondu sociálních a kulturních potřeb. 

Nevyhověno. 
Navrhovaný požadavek by byl v rozporu s ostatními 
principy, na kterých je postaven fond. Rozvolnění 
stávajících požadavků a kontrolních nástrojů 
obsažených zejména v ustanovení § 3 není možné s 
ohledem na respektování základních principů 
rozpočtového práva, jakož i normativních zásad 
hospodaření s fondem, zejména s ohledem na nutnost 
zajištění účelovosti použitých prostředků. 

23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

160 Zásadní K Čl. I. bodu 10: 

Navrhujeme za slova „která činnost nebo plnění zcela“ vložit „či 
částečně“. 

Současné znění neumožňuje poskytnout příspěvek z Fondu 
sociálních a kulturních potřeb v případě, že organizační složka 
státu činnost nebo plnění zcela neuhradila. Výše uvedené ve 
spojení s návrhem k Čl. I. bodu 9 výše význačným způsobem 
redukuje možnost financování mnoha činností či plnění 
z prostředku Fondu sociálních a kulturních potřeb, neboť u nich 
není zajištěna povinnost plné úhrady. Domníváme se, že za 
současné zachování výše tvorby Fondu sociálních a kulturních 
potřeb dle § 2 vyhlášky je nezbytné umožnit částečnou úhradu 
činností či plnění hrazených z prostředků Fondu sociálních a 
kulturních potřeb 

Nevyhověno. 
Ministerstvo financí musí respektovat základní principy 
rozpočtového práva a především zajistit hospodárnost a 
účelnost nakládání s prostředky veřejných rozpočtů. 
Uvedená změna by vedla k významnému rozvolnění, 
které by nebylo způsobilé zajistit naplnění účelovosti 
prostředků státního rozpočtu. 

23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

161 Zásadní K Čl. I. bodu 19: 

Navrhujeme § 5a do znění vyhlášky nezahrnovat. 

Navrhované znění § 5a vyhlášky představuje nadbytečné zatížení 
a zásadní navýšení administrace při poskytování příspěvku 
z prostředků Fondu sociálních a kulturních potřeb. Rozumíme 
principu částečného sjednocení se soukromou sférou a zajištění 
konkurenceschopnosti všech subjektů povinně postupujících při 
tvorbě, užívání a hospodaření s fondem, avšak domníváme se, že 
navrhované znění není s ohledem na výše uvedené důvody 
akceptovatelné. 

Nevyhověno. 
Je vždy pouze na úvaze dotčeného subjektu, zda v rámci 
pravidel čerpání/ zásad čerpání takový příspěvek svým 
zaměstnancům umožní. Pokud to shledá ze svého 
pohledu jako administrativně či jinak náročné, 
poskytovat jej nemusí. Napříč organizacemi však po 
tomto benefitu byla vysoká poptávka. 
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23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

162 Doporučující K Předkládací zprávě, Odůvodnění a RIA: 

Součástí předloženého materiálu je závěrečná zpráva RIA, která 
obsahuje, mimo jiné, též informaci o dopadu předkládané novely 
vyhlášky na veřejné rozpočty. Tato informace je též uvedena 
v Předkládací zprávě a v obecné části Odůvodnění. Předkládací 
zpráva informuje o dopadech na veřejné rozpočty plně v souladu 
s obsahem novely, a to, že „navrhovaná změna nemá dopad 
na veřejné rozpočty“. V předmětné části Odůvodnění nicméně tato 
informace zcela chybí a označení této části tudíž neodpovídá 
jejímu obsahu. V textu dané části Závěrečné zprávy RIA se uvádí, 
že „se nepředpokládají významnější dopady na státní rozpočet“, 
což dle našeho názoru nekoresponduje s informací podanou 
v Předkládací zprávě, ale především neodpovídá obsahu 
navrhovaných změn vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních 
a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme 
tedy dát uvedené podklady do souladu, aby odpovídaly 
skutečnosti. 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že se nemění výše přídělu do 
FKSP, nevznikají návrhem další nároky na veřejné 
rozpočty. Dotčené subjekty budou v rámci příspěvků 
rozdělovat stále stejně určený rozsah plnění, pouze se 
rozšiřuje okruh plnění, na které subjekty mohou, uznají 
–li to za výhodné a hospodárné, přispívat. 

23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

163 Doporučující K Čl. I bodu 4: 
Doporučujeme slova „V § 2 odstavec 2 zní:“ nahradit slovy „V § 2 
se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:“. 

Vyhověno. 

23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

164 Doporučující K Čl. I. bodu 9: 

Doporučujeme odkazy na poznámky pod čarou uvádět horním 
indexem. 

 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

165 Doporučující K Čl. I. bodu 13: 

Doporučujeme slova „organizační složky“ nahradit slovy 
„organizačních složek“. 

 

Nevyhověno. 
Ačkoliv chápeme požadavek, navrhované by znamenalo 
komplexní úpravu celé vyhlášky, která po věcné stránce 
nepřináší žádnou změnu. Navrhovaná změna bude 
provedena až při komplexní rekodifikaci úpravy FKSP. 
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23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

166 Doporučující K Čl. I. bodu 14: 
Navrhujeme z navrhovaného znění ponechat pouze bod a), 
variantně zachovat stávající znění § 4 odst. 2 vyhlášky. 

Navrhované znění § 4 odst. 2 body b) – d) vyhlášky doporučujeme 
z důvodu příliš širokého vymezení a nepředvídatelného 
administrativního zatížení a možného nesouladu s § 3 odst. 4 
platného znění vyhlášky za neakceptovatelné. 

Nevyhověno. 
Po nově doplňovaných příspěvcích byla ze strany 
dotčených subjektů velká poptávka.  
I nadále platí stávající princip hospodaření s FKSP, kdy 
není povinností subjektu poskytnout všechny plnění 
předvídaná vyhláškou. Pokud např. z administrativních 
důvodů subjekt takový příspěvek poskytovat nehodlá – 
činit tak nemusí, pouze v rámci pravidel/zásad čerpání 
omezí rozsah plnění, na které lze příspěvek z FKSP 
poskytnout. 

23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

167 Doporučující K Čl. I. bodu 15: 

Doporučujeme slova „V § 4 odstavec 3 zní:“ nahradit slovy „V § 4 
se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:“ a slova 
„Dosavadní odstavce 4 a 5 se označí jako odstavce 5 a 6“ nahradit 
slovy „Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 
6“. 

Vyhověno. 

23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

168 Doporučující K Čl. I. bodu 20 a 32: 

Doporučujeme slova „V § 6 v nadpisu“, resp. „V § 11 v nadpisu“ 
nahradit slovy „V nadpisu § 6“, resp. „V nadpisu § 11“. 

Vyhověno. 

23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

169 Doporučující K Čl. I. bodům 25, 33 a 34: 
Navrhujeme ponechat stávající výši částek uvedených 
v jednotlivých bodech návrhu. 

Za podmínek zachování stávající výše tvorby Fondu sociálních 
a kulturních potřeb uvedené v § 2 vyhlášky a s ohledem na návrhy 
rozšíření okruhu plnění, která mohou být z Fondu sociálních 
a kulturních potřeb, nesouhlasíme s navrhovanými navýšeními 
částek uvedených pod body výše. 

Nevyhověno. 
Jde pouze o maximální limit, který neznamená 
povinnost subjektu částky navýšit. Pokud na zvýšení 
neshledá žádný benefit, může své nastavení ponechat na 
stávajícím stavu.  

23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

170 Doporučující K Čl. I. bodu 30: 

Dovolujeme si upozornit, že § 9 není členěn do odstavců. 
Z uvedeného důvodu je vhodné text „odst. 2“ zrušit a za text 
„písm. b)“ vložit slovo „se“. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

171 Doporučující K Čl. I. bodu 34: 

Za slova „slovo „půjčka““ doporučujeme vložit slovo „se“. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 
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23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

172 Doporučující Obecně k Čl. I: 

Doporučujeme do materiálu vložit další novelizační bod, ve kterém 
bude promítnuta úprava § 3 odst. 8 a to v návaznosti na změnu 
terminologie, kdy se slovo „půjčka“ nahrazuje slovem „zápůjčka“. 
V uvedeném ustanovení je rovněž užito slovo „půjček“. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

23 Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

173 Doporučující K platnému znění: 

V ustanovení § 11 odst. 2 větě první doporučujeme promítnout 
úpravu terminologie, která je obsažena v Čl. I., novelizační bod 34, 
kde se slovo „půjčce“ nahrazuje slovem „zápůjčce“. Konkrétně jde 
o smlouvu o zápůjčce. 

Rovněž si dovolujeme upozornit, že v platném znění je špatně 
uvedeno datum nabytí účinnosti. Vyhláška č. 114/2002 Sb. nabyla 
účinnosti dnem 1. května 2002. Dnem 1. ledna 2020 nabude 
účinnosti vyhláška, která tuto vyhlášku novelizuje. 

 
Vyhověno. 
 
 
 
 
Vyhověno. 
Text byl upraven. 
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24 Komora 
daňových 
poradců 

174 Zásadní K § 3 odst. 2 Vyhlášky – tato připomínka je zásadní 
Varianta 1 Vypuštění příspěvkových organizací zřízených ÚSC bylo 
záměrem 
Návrh – doplnění důvodové zprávy K bodu 8 
Pro příspěvkové organizace zřízené ÚSC povinnost ukládat prostředky fondu 
na samostatný účet u bank a poboček zahraničních bank není vyhláškou již 
dále vyžadováno. Hospodaření s prostředky fondu může být u příspěvkových 
organizací zřízených ÚSC fakultativně upraveno v rámci výkonu samosprávy 
zřizovatelem, popř. vnitřním předpisem příspěvkové organizace zřízené ÚSC. 
Zdůvodnění 
V původním znění vyhlášky byla v § 3 odst. 2 obecné definovaná povinnost 
ukládat prostředky fondu na samostatných bankovních účtech, a to pro 
všechny dotčené subjekty, které hospodaří s FKSP. Z předloženého textu 
plyne, že povinnost ukládat prostředky fondu na bankovní účty je rozdílně 
stanovena pro státní podniky a organizační složky státu a státní příspěvkové 
organizace, přičemž příspěvkové organizace zřízené ÚSC již v novém znění 
nejsou vůbec zmíněny, u těchto organizací jde tedy o důležitou věcnou změnu 
v hospodaření s prostředky fondu, a proto tuto změnu navrhujeme zapracovat 
do důvodové zprávy. 
 
Varianta 2 Vypuštění příspěvkových organizací zřízených ÚSC nebylo 
záměrem 
Návrh 
Navrhujeme doplnit, že příspěvkové organizace zřízené ÚSC ukládají 
prostředky fondu na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank 
(do textu stačí doplnit „prostředky fondu státního podniku a příspěvkové 
organizace zřízené ÚSC) 
Zdůvodnění 
V původním znění vyhlášky byla v § 3 odst. 2 obecné definovaná povinnost 
ukládat prostředky fondu na samostatných bankovních účtech, a to pro 
všechny dotčené subjekty, které hospodaří s FKSP. Z předloženého textu 
plyne, že povinnost ukládat prostředky fondu na bankovní účty je rozdílně 
stanovena pro státní podniky a organizační složky státu a státní příspěvkové 
organizace, přičemž příspěvkové organizace zřízené ÚSC v novém znění 
nejsou vůbec zmíněny. Vzhledem k tomu, že záměr zrušit povinnost ukládat 
prostředky fondu na samostatných bankovních účtech pro příspěvkové 
organizace zřízené ÚSC nevyplývá z důvodové zprávy, jde zřejmě o 
opomenutí při formulaci textu vyhlášky. 

Vysvětleno. 
Nejednalo o záměr, ale opomenutí. Návrh byl i 
po připomínkách jiných subjektů upraven do 
stávající věcné podoby ve vztahu 
k příspěvkovým organizacím. 
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175 
 

 K § 3 odst. 2 Vyhlášky- doplnění 
Návrh 
Zároveň na konec odstavce navrhujeme doplnit: „V případě, že státní podnik, 
organizační složka státu a příspěvková organizace provádí úhradu plnění pořízeného 
od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby v hotovosti, může 
mít uloženy prostředky fondu v oddělené pokladně, a to na dobu nezbytně nutnou k 
realizaci úhrady v hotovosti. Obdobně se postupuje, hradí-li zaměstnanec doplatek za 
plnění poskytnuté z fondu zaměstnavateli v hotovosti, hradí-li zaměstnanec zápůjčku v 
hotovosti nebo při přijímání jiných plateb zejména podle § 2 odst. 2 a 3 v hotovosti s 
tím, že pro převod finančních prostředků na bankovní účet se přiměřeně použije § 3 
odst. 2. 
 
Zdůvodnění 
V praxi dlouhodobě vznikají problémy při realizaci úhrad v hotovosti, které nikdy 
nelze z povahy věci zcela vyloučit.  Rovněž v některých případech nelze vyloučit, že 
zaměstnanec hradí doplatek za plnění, na které mu organizace přispívá z FKSP v 
hotovosti. Jedná se např. o prodej vstupenek na kulturní akci pořádanou 
zaměstnavatelem v místě konání, kde by vyžadování bezhotovostní platby bylo v 
podstatě nerealizovatelné. Často dochází i k případům, kdy zaměstnanec provede 
doplatek plnění v hotovosti do pokladny, přičemž po něm nelze požadovat, aby 
jedinou formou platebního styku u plnění poskytovaných z FKSP byla forma 
bankovního převodu. Provádět hotovostní platbu přímo vkladem na oddělený účet 
FKSP je vzhledem k poplatkům na pobočkách bank pro zaměstnance vysoce 
nerentabilní v některých regionech prakticky nerealizovatelné, kdy pobočka banky se 
nenachází poblíž pracoviště zaměstnance. Rovněž pro zaměstnance, na něž byla 
uvalena exekuce na jejich bankovní účet, by vyžadování úhrady bezhotovostním 
převodem bylo prakticky nemožné a mohli být z čerpání FKSP požadavkem na 
bezhotovostní platby prakticky vyloučení. Zaměstnavatel taktéž může přijímat plnění 
podle § 2 odst. 2 a 3 v hotovosti, a to od třetích osob. Ze všech výše uvedených 
důvodů je třeba připustit, a proto i upravit nakládání s prostředky fondu v hotovosti. 
To, že právní úprava nakládání s prostředky fondu v hotovosti v současném znění 
chybí, vede k tomu, že dotčené subjekty pro naplnění požadavku o uložení prostředků 
fondu na samostatném bankovním účtu musí v okamžiku, kdy hotovost přijmou, popř. 
platbu v hotovosti provedou, provést tentýž den odpovídající převod finančních 
prostředků mezi svými bankovními účty, popř. vklad nebo výběr hotovosti na/z 
bankovního účtu FKSP, což představuje nadměrnou administrativní zátěž. Pokud by 
tak neučinili lze použití „jiných“ finančních prostředků než prostředků fondů 
kvalifikovat jako porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., popř. 
250/2000 Sb., což se často i děje.  

Nevyhověno. 
Již stávající znění vyhlášky a 
rozpočtových pravidel nevylučuje 
možnost plateb v hotovosti i držení 
hotovostní pokladny fondu. Jedná se o 
běžnou praxi. 
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Toto riziko má pak přímý dopad do rozhodování zaměstnavatelů, která plnění 
z FKSP svým zaměstnancům poskytnou, s tím, že upřednostňují ta, která pro 
zaměstnavatele představují nižší administrativní zátěž a nižší riziko, před těmi, 
které by více vyhovovaly zaměstnancům. Toto je pak v přímém rozporu 
s účelem, pro který je FKSP tvořen. 
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4 Komora 
daňových 
poradců 

176 Zásadní K § 3 odst. 3 věta první (bod 9)  
Návrh  
Přeformulovat větu první  
Organizační složka státu, státní podnik a příspěvková organizace 
může přispívat pouze na plnění a činnost, které organizuje nebo 
spoluorganizuje a na činnosti, které jsou zabezpečovány 
prostřednictvím jiných organizačních složek státu nebo 
právnických osob nebo fyzických osob. 
Zdůvodnění 
Z formulace textu navrhujeme vypustit podmínku, že 
zaměstnavatel pořídí plnění od jiné organizační složky státu nebo 
právnické nebo fyzické osoby. Tento stav je v praxi neudržitelný, 
neboť to není v administrativních ani finančních možnostech 
zaměstnavatele, a to ani u běžných plnění jako např. příspěvek na 
dovolenou a rekreaci. Pokud by měl zaměstnavatel dovolenou či 
rekreaci pro zaměstnance pořídit, zřejmě by sám musel vstoupit do 
smluvního vztahu s poskytovatelem např. cestovní agenturou a 
objednat pro zaměstnance cestovní službu. Zaměstnavatel by měl 
uhradit celou cenu zájezdu cestovní agentuře a poskytnout cestovní 
službu zaměstnanci za cenu sníženou o příspěvek z FKSP. 
Vzhledem k takto nastaveným postupům je pak právně složité řešit 
např. reklamaci zájezdu, popř. nárok na plnění v případě úpadku 
cestovní kanceláře.  Nerealizovatelný je i rovný přístup 
zaměstnanců k příspěvku na rekreaci, např. když si představíte 
většího zaměstnavatele, který by měl objednat a zaplatit pro svých 
1000 zaměstnanců zájezd dle požadavků zaměstnanců, jde o 
nereálnou představu. Je třeba připustit, že tyto požadavky jsou na 
zaměstnavatele kladeny již současným zněním vyhlášky o FKSP, 
to je však poplatné době, ve které vznikala (jak ostatně 
předkladatel uvádí ve zprávě RIA), a již naprosto nevyhovuje 
dnešní době a sociálním a kulturním potřebám zaměstnanců.  
Vzhledem k tomu, že se okruh plnění novelou vyhlášky zamýšlí 
rozšiřovat, vedlo by setrvání na stávající formulaci pouze k 
prohloubení problému (např. dentální hygiena a zubařská péče – 
zaměstnavatel na ni rád přispěje, ale určitě by tuto celou službu 
nechtěl pro zaměstnance pořizovat). 
Na výše uvedeném znění doslovně netrváme, přivítáme jakoukoli 
změnu ve formulaci textu vyhlášky, ze které bude patrno, že 
zaměstnavatelé nemusí plnění od třetích osob pořídit, ale mohou na 
ně zaměstnancům nepeněžní formou přispět. 

Nevyhověno. 
Fond kulturních a sociálních potřeb tvoří subjekty, které 
hospodaří s prostředky veřejných prostředků a zajišťují 
naplňování státem garantovaných zájmů. Z toho titulu 
musí být při nakládání s prostředky rozpočtů 
respektovány základní principy a zajištěna jejich 
účelovost. 
Rozvolnění stávajících požadavků a kontrolních nástrojů 
obsažených zejména v ustanovení § 3 není možné 
s ohledem na respektování základních principů 
rozpočtového práva, jakož i normativních zásad 
hospodaření s fondem, zejména s ohledem na nutnost 
zajištění účelovosti použitých prostředků. 
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24 Komora 
daňových 
poradců 

177 Zásadní K § 3 odst. 4 Vyhlášky  
Návrh 
Navrhujeme zrušit tento odstavec, tj. zrušit navázání možnosti 
poskytování příspěvku na plnou úhradu plnění z prostředků 
organizace.  
Zdůvodnění 
Požadavek plné úhrady plnění z prostředků organizace je zcela 
obsolentní – pochází z dob, kdy státní organizace nakupovaly 
plnění ve velkém (např. podnikové chaty) a následně tato plnění 
poskytovaly svým zaměstnancům, kteří na ně částečně přispívali. 
Dnes naopak většina zaměstnanců preferuje výběr plnění dle svých 
potřeb, a proto toto omezení výrazně zhoršuje postavení organizací 
na trhu práce. Tzv. zaměstnanecké benefity jsou dnes v soukromé 
sféře poskytovány obvykle prostřednictvím individuálního výběru 
(tzv. systém cafeterie) nebo poukázek; zaměstnanec dostane od 
zaměstnavatele příspěvek v určité výši, a pokud si zvolí plnění 
dražší, zbytek doplatí. Povinnost státních organizací dodržovat 
opačný postup, tj. nejdříve plnou úhradu ze strany organizace a 
poté příspěvek od zaměstnance, je omezující a naprosto v rozporu s 
dnešními možnostmi v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Je 
obtížné představit si splnění tohoto požadavku např. v případě 
úhrady jízdného hromadnou dopravou (viz navrhovaný § 5a) – 
úhrada plné ceny jízdného za zaměstnance u řidiče autobusu 
hromadné dopravy zaměstnavatelem je nereálná, jiné možnosti 
(např. úhrada předem na fakturu na základě smlouvy s 
provozovatelem hromadné dopravy) je velmi omezující jak pro 
zaměstnavatele, tak zaměstnance. U dentální péče je to prakticky 
nemožné 

Nevyhověno. 
Rozvolnění stávajících požadavků a kontrolních nástrojů 
obsažených zejména v ustanovení § 3 není možné 
s ohledem na respektování základních principů 
rozpočtového práva, jakož i normativních zásad 
hospodaření s fondem, zejména s ohledem na nutnost 
zajištění účelovosti použitých prostředků. 
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24 Komora 
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poradců 

178 Zásadní K § 4 odst. 1 Vyhlášky (bod 13)  
Návrh  
Přeformulovat tak, aby lépe odpovídalo záměru zákonodárce podle 
důvodové zprávy: 
Z fondu lze přispívat na náklady na provoz zařízení poskytujícího 
služby péče o dítě v dětské skupině, kulturních zařízení, 
rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných zařízení, 
rehabilitačních zařízení včetně masáží a zařízení pro zájmovou 
činnost organizačních složek státu, státních podniků a 
příspěvkových organizací (dále jen "zařízení sloužící kulturnímu a 
sociálnímu rozvoji zaměstnanců") a na provoz autobusu, a to v 
rozsahu v jakém jsou využívány pro uspokojování kulturních a 
sociálních potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.  
 
Zdůvodnění 
Původní formulace textu by mohla být zavádějící, kdy 
vyjmenovaná zařízení by mohla být využívána i ve prospěch jiných 
osob. Naopak přispívat na provoz autobusu by bylo možné pouze v 
případě, že autobus bude provozován v rámci některého ze zařízení 
sloužícího ke kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. V 
praxi jsou však známy případy, kdy zaměstnavatelé provozují 
autobus (např. pro dopravu žáků nebo klientů na akce), avšak 
neprovozují již žádné z výše uvedených zařízení sloužící 
kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. V tomto případě by 
nebylo možno hradit provoz autobusu z prostředků  FKSP např. při 
dopravě zaměstnanců na kulturní akci. Máme za to, že pozměněná 
formulace lépe vystihuje záměr zákonodárce přispívat z FKSP na 
provoz těchto zařízení a autobusu. 

Vyhověno. 

24 Komora 
daňových 
poradců 

179 Zásadní K § 4 odst. 2 Vyhlášky (bod 14)  
Návrh 
Navrhujeme doplnit, že se příspěvek poskytuje také rodinným 
příslušníkům (viz navrhovaný § 3 odst. 3, bod 9 návrhu).  
Zdůvodnění 
Má-li být dle bodu 9 návrhu rozšířen okruh příjemců příspěvku 
také na rodinné příspěvky zaměstnanců, je nelogické, pokud je v 
jednotlivých bodech vyhlášky omezeno poskytnutí příspěvku 
pouze na zaměstnance. 

Nevyhověno. 
Navrhované rozšíření plnění pro rodinné příslušníky je 
dostačující. Primárně by měl sloužit fond 
zaměstnancům.  
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24 Komora 
daňových 
poradců 

180 Zásadní K § 4 odst. 2 
Návrh 
Navrhujeme doplnit odkaz popř. definici, co je považováno za 
vitamínové prostředky a v důvodové zprávě doplnit, zda lze za 
vitamínové prostředky považovat i doplňky stravy, popř. za jakých 
podmínek. 
Zdůvodnění 
V praxi je tento benefit velmi často čerpán a při veřejnosprávních 
kontrolách dochází k nejednotné aplikační praxi. V rámci právní 
jistoty doporučujeme, aby zákonodárce pojem vitamínový 
prostředek upřesnil. 

Nevyhověno. 
S ohledem na množství různých produktů od různých 
poskytovatelů a skutečnost, že se jejich nabídka v čase 
neustále mění, není prakticky reálné tento pojem 
jednoznačně vymezit. 
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24 Komora 
daňových 
poradců 

181 Zásadní K § 4 odst. 3 Vyhlášky (bod 15)  
Varianta 1 
Návrh - Navrhujeme změnu textu: 
Příspěvek podle odstavce 2 lze poskytnout pouze v rozsahu, v jakém není 
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo zaměstnavatelem na základě 
povinnosti stanovené právním předpisem.“  
Zdůvodnění 
Ve většině dotčených případů je příspěvek zdravotních pojišťoven ve srovnání s 
celkovou cenou plnění spíše marginální nebo nulový. Např. příspěvek na 
dioptrické brýle (dnes už jen pro děti do 15 let) nebo rovnátka (kdy kontroly u 
lékaře jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, zatímco podstatná část materiálu 
hrazena není). Smyslem příspěvku z FKSP by mělo být právě v těchto 
případech přispět zaměstnancům na potřebnou péči a vyjmenované zdravotní 
pomůcky. V možnostech zaměstnavatelů prakticky vůbec není studovat a 
odborně kategorizovat jednotlivé výkony např. zubařské péče v kontextu 
zdravotního pojištění a vyhodnocovat, které výkony jsou ze zdravotního 
pojištění hrazeny, byť jen z části, a které nikoli. 
Pokud by se při aplikaci navrženého ustanovení braly v úvahu i „doplňkové 
motivační“ příspěvky zdravotních pojišťoven např. u očkování proti chřipce, 
pak by zaměstnanec navíc v případě, že by mohl jakkoli malý nárok uplatnit u 
pojišťovny, nemohl požadovat příspěvek z FKSP na doplatek u svého 
zaměstnavatele. Zaměstnavatelé by pak museli každoročně zkoumat preventivní 
programy nabízené zdravotními pojišťovnami svým zaměstnancům. Poskytovat 
příspěvky za těchto podmínek na plnění podle § 4 odst. 2 by bylo pro 
zaměstnavatele značně rizikové (při nesplnění podmínek hrozí uložení odvodu 
za porušení rozpočtové kázně, popř. dodatečné zdanění v souladu se zákonem o 
daních z příjmu) a zaměstnavatelé by tato plnění neposkytovali, což je v 
rozporu se záměrem zákonodárce umožnit přispívat na tato plnění. 
 
Varianta 2 – v případě, že varianta 1 nebude zapracována 
Návrh 
Navrhujeme upřesnit, o jakou formu úhrady z veřejného pojištění se jedná.  
Zdůvodnění 
Některé zdravotní pojišťovny přispívají v některých případech některým 
osobám na některá plnění (např. očkování proti chřipce) v rámci tzv. „programů 
na podporu prevence“, přičemž se nejedná o úhradu zdravotního výkonu lékaři 
nebo zdravotnickému zařízení, ale přímo pojištěnci po předložení dokladu o 
úhradě plnění– není zřejmé, zda je proto plně vyloučeno poskytnutí příspěvku 
na očkování proti chřipce všem zaměstnancům, resp. jak toto omezení má 
organizace ověřovat. Podrobněji viz výše zdůvodnění varianta 1 druhý 
odstavec. 

Nevyhověno. 
Rozvolnění pravidel s ohledem na principy 
rozpočtového hospodaření nelze akceptovat.  
Není povinností zaměstnavatele tato plnění 
poskytovat. 
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182 Zásadní K § 4a Vyhlášky (bod 18) 
Návrh 
Navrhujeme doplnit, že se tento příspěvek poskytuje také 
rodinným příslušníkům (viz navrhovaný § 3 odst. 3, bod 9 návrhu).  
Zdůvodnění 
Zařízení péče o děti bude využíváno nikoliv zaměstnancem, ale 
jeho rodinným příslušníkem. Navrhované znění by znamenalo, že 
toto plnění může využít pouze zaměstnanec. 

Nevyhověno. 
Skutečnost, že zařízení bude navštěvováno jeho dítětem, 
vyplývá z povahy věci, stejně jako skutečnost, že 
případnou úhradu provádí zaměstnanec a on je tedy tím, 
komu bude příspěvek poskytnut. 
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24 Komora 
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183 Zásadní K § 5a Vyhlášky (bod 19) 
Varianta 1 
Návrh 
Navrhujeme, aby v novele vyhlášky bylo nové ustanovení v následujícím 
znění: 
 
„§ 5a 
Příspěvek na dopravu do zaměstnání 
Z fondu lze zaměstnanci přispívat na dopravu do a ze zaměstnání 
pravidelnou hromadnou dopravou osob, jde-li o pravidelnou hromadnou 
dopravu podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.“. 
 
Zdůvodnění 
Zákon o daních z příjmů v současnosti neobsahuje žádné daňové zvýhodnění 
hromadné dopravy zaměstnanců do a ze zaměstnání (na rozdíl od stravování 
a ubytování); výjimkou jsou pouze zaměstnavatelé, kteří provozují veřejnou 
hromadnou dopravu (tzv. režijní jízdenky). 
Vítáme proto, že nově bude možné z FKSP hradit (a na základě § 6/9/g ZDP 
od daně na straně zaměstnance osvobodit) i příspěvek na pravidelnou 
hromadnou dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání.  
Navrhujeme, aby bylo možné hradit z FKSP i pravidelnou neveřejnou 
(svozovou) hromadnou dopravu, neboť z návrhu novely ani z důvodové 
zprávy není jasné, proč by měl být příspěvek poskytování pouze na 
pravidelnou (veřejnou) hromadnou dopravu podle přílohy č. 2 zákona o 
DPH. Z hlediska zaměstnance je totiž bez rozdílu, zda jezdí do a ze 
zaměstnání pravidelnou veřejnou linkou, která je hromadnou dopravou podle 
zákona o DPH (a kterou dotuje kraj), nebo pravidelnou neveřejnou 
(svozovou) linkou, která není hromadnou dopravou podle zákona o DPH (a 
kterou dotuje zaměstnavatel). 
Již nyní jsou svozové linky znevýhodněny tím, že se na ně uplatňuje sazba 
daně 21% (namísto 10% u hromadné veřejné dopravy) a zaměstnavatel je 
musí dotovat, aby jízdné bylo konkurenceschopné k veřejné dopravě i k 
individuální automobilové dopravě. Pokud navíc bude docházet k tomu, že 
zaměstnavatel bude poskytovat příspěvky z FKSP na hromadnou dopravu a 
bude zajišťovat také svozovou dopravou pro zaměstnance, kteří se jinak do a 
ze zaměstnání nedostanou (např. každému zaměstnanci 100 Kč měsíčně), 
pak zaměstnanci, kteří budou jezdit veřejnou linkou, budou mít příspěvek 
osvobozen, ale zaměstnanci, kteří za stejnou cenu jezdí svozovou linkou, na 
kterou pobírají příspěvek, příspěvek osvobozen od daně mít nebudou. 
 

Nevyhověno. 
„Svozová“ doprava se v podmínkách subjektů, 
na které se vztahuje vyhláška o FKSP prakticky 
nevyskytuje. Navržená úprava je tak 
nadbytečná.  
Novela vyhlášky o FKSP navíc neřeší 
problematiku zdanění. 
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    Zdůvodnění 
Uvedení definice pravidelné hromadné dopravy přímo do vyhlášky 
o FKSP je vhodné pro snadnější aplikaci tohoto ustanovení 
zaměstnavateli, kteří v mnoha případech nejsou plátci DPH, a tudíž 
se v rozsáhlém zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
neorientují 
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24 Komora 
daňových 
poradců 

184 Zásadní K § 8 Vyhlášky  
Návrh  
Navrhujeme doplnit větu: Pro účely tohoto ustanovení se § 3 odst. 
4 nepoužije. 
Zdůvodnění 
Navrhujeme vypustit podmínku, § 3 odst. 4, že zaměstnavatel musí 
plnění zcela uhradit. Tento stav je v praxi neudržitelný, neboť to 
není v administrativních ani finančních možnostech 
zaměstnavatele. Pokud by měl zaměstnavatel dovolenou či rekreaci 
pro zaměstnance pořídit, zřejmě by sám musel vstoupit do 
smluvního vztahu s poskytovatelem např. cestovní agenturou a 
objednat pro zaměstnance cestovní službu. Zaměstnavatel by měl 
uhradit celou cenu zájezdu cestovní agentuře a poskytnout cestovní 
službu zaměstnanci za cenu sníženou o příspěvek z FKSP. 
Vzhledem k takto nastaveným postupům je pak právně složité řešit 
např. reklamaci zájezdu, popř. nárok na plnění v případě úpadku 
cestovní kanceláře.  Nerealizovatelný je i rovný přístup 
zaměstnanců k příspěvku na rekreaci, např. když si představíte 
většího zaměstnavatele, který by měl objednat a zaplatit pro svých 
1000 zaměstnanců zájezd pro zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky dle požadavků zaměstnanců (často jede za dovolenou 
celá rodina – to je také smyslem dovolené, a tudíž i příspěvku 
poskytovaném z FKSP), ceny zájezdů mohou být dost vysoké, 
zálohy je třeba hradit rychle, neboť teprve uhrazením zálohy je 
zájezd rezervován. V praxi je tedy naprosto nereálné, aby 
zaměstnavatel dokázal zrealizovat tímto způsobem nákup zájezdů 
pro všechny své zaměstnance v souladu s vyhláškou o FKSP. 
Je třeba připustit, že tyto požadavky jsou na zaměstnavatele 
kladeny již současným zněním vyhlášky o FKSP, to je však 
poplatné době, ve které vznikala (jak ostatně předkladatel uvádí ve 
zprávě RIA), kdy zaměstnavatelé sami organizovali zájezdy pro 
své zaměstnance, což již naprosto nevyhovuje dnešní době a 
sociálním a kulturním potřebám dnešních zaměstnanců. Jde o 
velmi oblíbený benefit a považujeme za nezbytné zjednodušit 
zaměstnavatelům proceduru při jeho poskytování svým 
zaměstnancům a vrátit jim právní jistotu, že při poskytování 
příspěvku na rekreaci postupují správně. 

Nevyhověno. 
Rozvolnění stávajících požadavků a kontrolních nástrojů 
obsažených zejména v ustanovení § 3 není možné 
s ohledem na respektování základních principů 
rozpočtového práva, jakož i normativních zásad 
hospodaření s fondem, zejména s ohledem na nutnost 
zajištění účelovosti použitých prostředků. 
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24 Komora 
daňových 
poradců 

185 Zásadní K § 12 Vyhlášky  
Dle našeho názoru se tímto (bodem 38) zpřísňují pravidla pro 
poskytování penzijního připojištění a doplňkového penzijního 
spoření v příspěvkových organizacích zřízených územními 
samosprávnými celky. Doposud nemusely tyto organizace 
sledovat, kolik si přispívá sám zaměstnanec.  
Zdůvodnění 
Navrhujeme zavedení přechodného ustanovení, které by posunulo 
účinnost u tohoto pravidla alespoň o 3 měsíce tak, aby si všichni 
zaměstnanci stačili upravit své smlouvy a začít si přispívat sami – 
čímž by byl poskytnut dostatečný čas na změnu zavedeného 
systému. Zaměstnavatelé budou zřejmě nuceni 1. ledna 2020 
zastavit dočasně poskytování tohoto příspěvku. 

Vyhověno. 

24 Komora 
daňových 
poradců 

186 Zásadní K § 14 Vyhlášky  
Návrh 
Navrhujeme doplnit možnost poskytování příspěvku při 
významných životních situacích (konkrétně svatbě zaměstnance či 
narození dítěte) a výročních událostech (konkrétně Vánoce).  
Zdůvodnění 
Poskytování pozorností či drobných dárků zaměstnancům při 
příležitosti Vánoc či svatby nebo narození dítěte je v soukromé 
sféře obvyklé, omezení pro veřejnou sféru proto zaměstnavatele z 
této sféry znevýhodňuje. 

Nevyhověno. 
Takto široké nastavení možnosti poskytování různých 
darů a pozorností by bylo z pohledu FKSP velmi 
problematické. 
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24 Komora 
daňových 
poradců 

187 Zásadní K § 14 Vyhlášky 
Návrh 
Navrhujeme upřesnit způsob poskytnutí peněžního daru, a to doplněním 
textu na konec odst. 1, a to: 
 V případě, že je zaměstnanci poskytnut peněžní dar, lze jej vyplatit spolu s 
platem (mzdou) za příslušný kalendářní měsíc s tím, že peněžní prostředky 
fondu musí být převedeny nejpozději do konce kalendářního měsíce, v 
němž byl finanční dar zaměstnanci vyplacen.  
Zdůvodnění 
Peněžní dary poskytované zaměstnancům z FKSP nejsou osvobozeny od 
daně z příjmu fyzických osob a podléhají dani ze závislé činnosti podle § 6 
zákona o dani z příjmu. Peněžní dary poskytované zaměstnancům 
podléhají rovněž odvodu zdravotního a sociálního pojištění, a to jak na 
straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Poskytnutí daru tudíž 
musí projít tzv. zúčtováním mezd a zároveň se projeví v související 
mzdové dokumentaci např. na výplatní pásce, ve mzdovém listu, v soupisu 
sociálního a zdravotního pojištění, musí být zadáno v systému zpracování 
mezd, aby bylo možno zaměstnanci provést roční zúčtování daně atd. 
Dar se tak v podstatě stane součástí příjmu zaměstnance, přičemž má být 
ovšem hrazen z finančních prostředků uložených na samostatném 
bankovním účtu. Zaměstnanec by měl prakticky dostat pouze „čistý 
příjem“ z titulu poskytnutí daru, tj. po srážce sociálního pojištění, 
zdravotního pojištění a daně, které však nelze stanovit odděleně od 
ostatních zúčtovatelných příjmů zaměstnance. Proto v praxi dochází k 
tomu, že zaměstnanci je zaslána mzda, včetně poskytnutého daru z jednoho 
„mzdového“ bankovního účtu a následně je stav finančních prostředků 
vyrovnán převodem peněžních prostředků ve výši daru na bankovních 
účtech zaměstnavatele. 
Tento postup je často při veřejnosprávních kontrolách vyhodnocen jako 
porušení rozpočtové kázně, neboť při prvotním vyplacení daru byly 
použity prostředky uložené na jiném bankovním účtu než ten, na němž jsou 
uloženy prostředky FKSP.  
Zaměstnavatel dle našeho postupuje nejlépe vhodným a transparentním 
způsobem, přičemž je dodržen smysl a účel všech právních norem včetně 
zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Proto navrhujeme výše 
uvedenou změnu, která zaměstnavatelům přinese právní jistotu a stanoví 
postup, jak vyplatit peněžní dar v souladu s vyhláškou, a zároveň sníží 
administrativní zátěž při výplatě peněžních darů. 

Nevyhověno. 
Nastavení procesu úhrady má být předmětem 
pravidel čerpání, které zohledňují specifika 
jednotlivých subjektů. Takový to požadavek by 
pro ně mohl být významnou administrativní 
zátěží. Zároveň je třeba vzít v potaz, že 
základním principem FKSP je svobodná úvaha 
subjektu, zda, jaké plnění a jakým způsobem 
v rámci limitů stanovených vyhláškou plnění 
poskytne. Tato úvaha je následně promítnuta 
právě do pravidel čerpání, které zohledňují 
individuální požadavky jednotlivých organizací. 
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24 Komora 
daňových 
poradců 

188 Doporučující Obecný komentář (navazující připomínky) 
V obecné rovině doporučujeme zvážit zapracování příspěvků z 
FKSP formou účelových poukazů (poukázek) Jde o běžnou praxi, 
která zaměstnancům i zaměstnavatelům vyhovuje, poskytování 
příspěvků z FKSP značně zjednodušuje. 
Bylo by vhodné tedy tento institut zapracovat to textu vyhlášky, 
aby zaměstnavatelé měli jistotu, jak jej správně využívat.  
S ohledem na vývoj trhu a poptávku ze strany zaměstnanců rovněž 
doporučujeme zvážit zapracování elektronických stravenek. U 
velkých zaměstnavatelů je využití „papírových“ stravenek ve 
formě cenin velmi administrativně náročné. Tuto změnu je však 
třeba propojit s úpravou příslušných vyhlášek o zabezpečení 
stravování zaměstnanců. 

Vysvětleno. 
Vyhláška o FKSP výslovně neupravuje problematiku 
používání poukázek při poskytování plnění z prostředků 
fondu. Tato skutečnost neznamená, že by tuto formu 
čerpání příspěvků z fondu teoreticky nebylo možno 
uskutečnit. Je ale nutné zajistit, aby při čerpání 
prostředků formou poukázek byly splněny všechny 
požadavky stanovené nejen vyhláškou o FKSP, ale 
i  ostatními souvisejícími právními předpisy. Především 
se jedná o splnění podmínek uvedených v ustanovení § 
3 odst. 1, 3, 4 a 8 vyhlášky o FKSP. Organizace by měla 
zajistit jejich naplnění, tak aby byla schopna prokázat, 
že při poskytování plnění formou poukázek postupuje v 
souladu s vyhláškou o FKSP. 
Chce-li organizace poskytnout příspěvek z fondu, musí 
příslušná plnění organizovat, spoluorganizovat nebo 
pořídit od jiné osoby. Další podmínkou je, že musí toto 
plnění (nikoliv poukázku, jak bývá mnohdy nepřesně 
interpretováno) dle § 3 odst. 4 zcela uhradit (tedy v plné 
výši). Plnění se poskytují zaměstnancům za cenu 
sníženou o příspěvek z fondu. Tato forma plnění z fondu 
je poskytována nepeněžní formou a není na ni přitom 
žádný právní nárok.  
V této otázce je také minimálně diskutabilní, zda a jak je 
organizace schopna zajistit, že při získání plnění na 
základě poukázky nebude požadována další úhrada nebo 
že zaměstnanci nevznikne možnost získání peněžních 
prostředků, popř. jakéhokoliv jiného prospěchu. Výše 
uvedené by bylo v rozporu s vyhláškou i souvisejícími 
právními předpisy. 
Rovněž je v této souvislosti nezbytné upozornit na 
ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky o FKSP, v němž je 
uvedeno, že lze z fondu čerpat pouze výdaje podle § 4 
až 14 vyhlášky o FKSP, mj. tedy, že lze poskytovat 
příspěvek pouze na plnění a oblasti, vymezené v těchto 
ustanoveních. 
 
Obecné rozvolnění kontrolních nástrojů by znamenalo 
rezignaci na zabezpečení účelovosti rozpočtových 
prostředků. 
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25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

189 Zásadní Obecně k návrhu 
Českomoravská konfederace odborových svazů projednala 
předložený návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 
Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb na zasedání Legislativní 
rady ĆMKOS dne 12. listopadu a uplatňuje k němu následující 
připomínky: 
Návrh novely vyhlášky o FKSP v podstatě kopíruje novelu zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde konkrétně ustanovení § 6 
odst. 9 písm. d) doznalo značných změn a kde se zejména rozšiřuje 
možnost poskytnutí příspěvku na pořízení zdravotnických 
prostředků na lékařský předpis.  
Od daně z příjmů fyzických osob jsou tak osvobozena nepeněžní 
plnění poskytovaná 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: pořízení zboží nebo služeb zdravotního, 
léčebného, hygienického a obdobného charakteru od 
zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na 
lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních 
zařízení… 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
§6 odst. 9 písm. d) 
(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny 
d) 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 
1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického 
a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení 
zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití 
vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a 
zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně 
osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20000 Kč za zdaňovací období, 
2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské 
školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, 
tělovýchovných a sportovních zařízení, 
3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, 
4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, 
mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy,  

Bere se na vědomí. 
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         Dále ČMKOS zdůrazňuje, že navrhovatel vůbec nevzal v 
úvahu rozsáhlé diskuze zainteresovaných stran ve věci možnosti 
využití plnění z prostředků FKSP prostřednictvím peněžních 
poukázek, které administrativně i personálně velice zjednodušují 
používání prostředků FKSP a to přesto, že v některých písemných 
sděleních samo Ministerstvo financí tuto možnost nevylučuje, 
naopak ji potvrzuje – viz příloha. 
         V neposlední řadě je třeba upozornit i na skutečnost, že 
navrhovatel v návrhu novely vyhlášky o FKSP vůbec nereaguje na 
požadavek odborů na úpravu § 13 předmětné vyhlášky. Odbory 
požadují, aby v ustanovení § 13 vyhlášky o FKSP byla stanovena 
taxativní částka, kterou by zaměstnavatel měl povinnost převést na 
účet odborové organizace za účelem úhrady nákladů, které 
odborům vznikají při své činnosti jako zástupců všech 
zaměstnanců. 
          Po prostudování návrhu novely vyhlášky o FKSP se nelze 
zbavit dojmu, že předkladatel pouze reaguje na kritiku ze strany 
uživatele prostředků FKSP ve věci disproporcí mezi zákonem o 
daních z příjmů a stávajícího textu vyhlášky o FKSP. Předkladatel 
nebere vůbec v úvahu, že stávající text vyhlášky je koncepčně 
zastaralý a nesrozumitelný, navíc bez možností provádění 
finančních transakcí moderními metodami. 

Bere se na vědomí. 
Ačkoliv chápeme snahu zjednodušit administrativu 
FKSP, nelze tak činit na úkor zajištění hospodárnosti a 
účelovosti při nakládání s prostředky veřejných 
rozpočtů. 
Tato skutečnost byla ze strany Ministerstva financí a 
dotčených subjektů opětovně diskutována, mj. i 
pracovní skupinou pro FKSP. Není pravdou, že 
Ministerstvo financí diskuze nevzalo v potaz – naopak 
se touto problematikou velmi podrobně zabývalo, byť 
tyto požadavky nakonec neakceptovalo.  
 
Co se týče požadavku na úpravu §13, Ministerstvo 
opakovaně proklamuje, že úpravy tohoto typu jsou 
nekoncepční a nehodlá na ně přistoupit. Fond by měl 
sloužit k zabezpečování potřeb zaměstnanců, nikoliv 
odborových organizací. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

190 Doporučující V úvodní větě vyhlášky požadujeme vypustit slova „ve znění“. 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 23 zákona č. 77/1997 Sb., nebylo novelizováno.  

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

191 Doporučující V úvodní větě vyhlášky a v čl. I bodu 1 požadujeme zrušit slova 
„zákona č. 479/2003 Sb.“. 
Odůvodnění: 
Podle čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se při citaci 
jednotlivého ustanovení právního předpisu, který byl novelizován 
několikrát, uvedou kromě původního právního předpisu jen ty 
novely, kterými bylo toto ustanovení novelizováno a v jejichž znění 
je citované ustanovení platné v době citace. Novelizace § 48 v 
zákoně č. 479/2003 Sb. tuto podmínku nesplňuje.  

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

192 Doporučující V bodu 1 požadujeme za slova „V úvodní větě“ vložit slovo 
„vyhlášky“. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nezbytné blíže specifikovat, o jakou úvodní větu se 
jedná, neboť Legislativní pravidla rozlišují několik úvodních vět. 

Nevyhověno. 
Z povahy věci je zřejmé, že jde o text vyhlášky, která je 
předmětem novelizace. 
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25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
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193 Zásadní Za bod 3 (§ 2 odst. 1) požadujeme vložit nový bod tohoto znění: 
„V § 2 odst. 2 se slova „2 % z ročního objemu nákladů 
zúčtovaných na platy a náhrady platů“ nahrazují slovy „2,5% 
z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady 
platů“. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na celkovou dobrou úroveň platů a hospodaření 
zaměstnavatelů tvořících FKSP, se domníváme, že nazrál čas na 
zvýšení přídělu do FKSP. 

Nevyhověno. 
Úprava výše základního přídělu do fondu není 
předmětem návrhu. Navíc s touto úpravou nepočítá 
návrh státního rozpočtu.  

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

194 Doporučující V bodu 4 (§ 2 odst. 2) je úvodní část textu nezbytné nahradit 
následujícím textem:  
„4. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:“. 
 
Odůvodnění: 
Nejedná se o novelizaci odstavce 2, ale o vložení nového odstavce, 
neboť se u dosavadních odstavců mění jejich označení. 

Vyhověno. 
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svazů 

195 Zásadní V bodu 4 (§ 2 odst. 2) požadujeme zrušit větu druhou. 

Odůvodnění: 
Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním 

odstavce, konkrétně s větou druhou ve znění: Nelze-li 
z důvodu ztráty nebo nedostatku zisku využít ke krytí 
základního přídělu do fondu postup dle ustanovení § 19 
zákona o státním podniku, nebo jsou-li prostředky rezervního 
fondu nedostačující, vytvoří státní podnik fond i v nižší výši, a 
to v takové, kterou umožňuje výše zisku nebo zůstatek 
rezervního fondu. Námi navrhované znění odstavce (2): 
Státní podnik tvoří fond základním přídělem ve výši 2 % 
z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady 
mzdy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců. 
Rozumíme analogii státního podniku s obchodní společností, 
nicméně považujeme navrhované znění za diskriminující ve 
vztahu k zaměstnancům státního podniku. Pokud podnik 
nevykáže dostatečný zisk, případně nemá naplněn rezervní 
fond v dostatečné výši, nevytvoří FKSP ve výši 2 %, 
zaměstnanci tedy nebudou moci čerpat plnění v takové výši, 
která by odpovídala přídělu do fondu ve výši 2 %. Zde 
chápeme analogii s ostatními obchodními společnostmi. 
Zároveň však jsou zaměstnanci státního podniku na rozdíl od 
ostatních obchodních společností omezení v uspokojování 
kulturních a sociálních potřeb vyhláškou o FKSP, která má 
přísnější pravidla než pravidla pro tvorbu sociálního fondu a 
jiných benefitů v ostatních obchodních společnostech 

Nevyhověno. 
Jde o stávající stav; zároveň je třeba vzít v potaz, že dle 
§ 19 odst. 5 zákona o státním podniku může státní 
podnik tvořit i jiné fondy. Z těchto fondů pak může 
případně sanovat absenci prostředků pro FKSP. 
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196 Zásadní Bod 5 (§ 2 odst. 3 písm. a)) požadujeme upravit takto: 
„5. V § 2 odst. 3 písmeno a) zní: 

8. náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny 
vztahující se k majetku pořízenému z fondu, 
s výjimkou náhrad škod na hmotném investičním 
majetku u státních podniků,“ 

 
Odůvodnění: 
 Pokud bude státní podnik pořizovat majetek z FKSP, 
nemělo by být z dalších příjmů fondu vyjmuto pojistné plnění 
v případě náhrady škody u tohoto majetku.“ 

Vyhověno jinak. 
Slova „s výjimkou náhrad škod na hmotném 
investičním majetku u státních podniků“ byla na 
základě jiných připomínek a po konzultaci 
s gestorem (MPO) vypuštěna. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

197 Zásadní Za bod 5 požadujeme vložit nový bod tohoto znění: 
„V § 2 odst. 3 se na konci odstavce vkládají slova „c) další 
příděly ze zisku“. 
Odůvodnění: 
Požadujeme, aby úprava umožňovala tvořit fond i dalšími 
příděly ze zisku, jak je tomu u státních podniků dnes běžnou 
praxí postupem dle zrušené úpravy § 3 odst. 1 písm. b) 
vyhlášky 310/1995 Sb. 

Nevyhověno. 
Stávající stav je dostačující a naprosto vyhovující. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

198 Doporučující V bodu 8 (§ 3 odst. 2) požadujeme nahradit slovo „prvou“ 
slovem “první“. 

Odůvodnění: 
 Navržená změna je v souladu s čl. 58 odst. 6 písm. j) 
Legislativních pravidel vlády. Tato připomínka je 
legislativně technické povahy. 
Dále dáváme ke zvážení, zda by z důvodu přehlednosti nebylo 
vhodnější upravit 2 změny navrhované v bodě 8 jako 2 
samostatné body. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJJD4SPT)



V. 

Strana 82 z 90 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

199 Zásadní Bod 8 (§ 3 odst. 2) požadujeme upravit takto: 
„8. V § 3 odstavec 2 zní: 
„Prostředky fondu státního podniku se ukládají na 
samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank. 
Prostředky fondu organizační složky státu a státní 
příspěvkové organizace se ukládají na účtech podřízených 
státní pokladně v české národní bance. Převody 
peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do 
fondu se uskutečňují nejpozději do konce měsíce 
následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo.“ 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme vypustit první větu z odstavce 2 a ponechat 
současný stav, kde státní podniky nejsou nuceny ukládat 
finanční prostředky FKSP na samostatný bankovní účet. Pro 
státní podnik by tato skutečnost znamenala nemožnost 
disponovat s finančními prostředky ve výši přídělu do FKSP 
(příděl může být v řádu stovek miliónů) v průběhu roku (vliv 
na Cash flow státního podniku). Pro státní podniky by to 
znamenalo nutnost přenastavení účetních postupů, což bude 
administrativně náročné. Problematické může být také 
proplácení dokladů v hotovosti. 

Nevyhověno. 
Jakmile je příděl vytvořen, neměly by být prostředky 
fondu použity na jiné účely.  
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200 Zásadní V bodu 9 (§ 3 odst. 3) požadujeme doplnit k výrazům 
manžel, partner a druh i ekvivalent v ženském rodě, tedy 
manželka, partnerka a družka.  

Odůvodnění: 
Námi navrhovanou úpravou bude docíleno shody s právě 
projednávanou novelou zákona o sociálních službách. 
Navrhované znění: 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 nebo fyzické 
osoby. Zaměstnancům v pracovním poměru, státním 
zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve 
služebním poměru, soudcům a důchodcům, kteří při prvém 
přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 
třetího stupně pracovali u organizační složky státu, státního 
podniku nebo příspěvkové organizace, (dále jen 
"zaměstnanec") a jejich manželům, manželkám, partnerům, 
partnerkám2a), druhům, družkám a nezaopatřeným dětem 
včetně dětí svěřených do pěstounské nebo poručnické péče a 
dětí svěřených soudem do osobní péče zaměstnance3) (dále 
jen "rodinný příslušník") se poskytne plnění podle věty první 
za cenu sníženou o příspěvek z fondu 

Vysvětleno. 
Nemá věcný dopad. S ohledem na přípravné práce na 
koncepční změně dalších právních předpisů, jejichž 
změny budou pravděpodobně mít zásadní vliv na 
koncepci FKSP, budou až v rámci nové vyhlášky 
použity vhodnější legislativně-technické metody, včetně 
této změny. 
 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

201 Doporučující V bodu 10 (§ 3 odst. 4) a v bodu 11 (§ 3 odst. 7) 
požadujeme nahradit slovo „doplňují“ slovem „vkládají“. 

Odůvodnění: 
Podle čl. 58 odst. 5 a 6 Legislativních pravidel vlády se 
doplňování jednotlivého slova uvnitř textu odstavce vyjádří 
slovy „se vkládá slovo“. 

Vyhověno. 
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202 Doporučující V bodu 12 (§ 3 odst. 7) požadujeme text „V § 3 odst. 7 se 
na konci odstavce“ nahradit textem „V § 3 se na konci 
odstavce 7“. 

Odůvodnění: 
Navrhovaná změna je v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) 
Legislativních pravidel vlády 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod byl spojen s předchozím novelizačním 
bodem. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

203 Zásadní Za bod 12 (§ 3 odst. 7) požadujeme zařadit nový bod 
týkající se § 3 odst. 8, v kterém budou ve výjimkách, kdy 
lze plnit i peněžní formou uvedena i plnění podle § 4 odst. 
2 a odst. 7. 

Odůvodnění: 
Tento postup by znamenal podstatné zjednodušení a omezení 
administrativy, což by uvítali zejména menší zaměstnavatelé 
(např. příspěvkové organizace ve školství) 

Nevyhověno. 
Rozvolnění stávajících požadavků a kontrolních nástrojů 
obsažených zejména v ustanovení § 3 není možné 
s ohledem na respektování základních principů 
rozpočtového práva, jakož i normativních zásad 
hospodaření s fondem, zejména s ohledem na nutnost 
zajištění účelovosti použitých prostředků. 
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204 Zásadní Bod 13 (§ 4 odst. 1) požadujeme upravit takto: 
„V § 4 odst. 1 zní:  Z fondu lze přispívat na náklady na 
provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, 
sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabilitačních 
zařízení včetně masáží a zařízení pro zájmovou činnost 
organizačních složek státu, státních podniků a 
příspěvkových organizací (dále jen "zařízení sloužící 
kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců") a na 
provoz autobusu, pokud je využíván pro potřeby zařízení 
sloužícího kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců 
a jejich rodinných příslušníků.“ 
 
Odůvodnění: 
Zásadně nesouhlasíme s možností přispívat z fondu na provoz 
zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině. 
Možnost přispívat na provoz zařízení poskytujícího služby 
péče o dítě v dětské skupině z FKSP vnímáme v rozporu 
s obecným principem vyhlášky, kdy plnění z FKSP jsou 
určena velké většině všech zaměstnanců. Obáváme se, že 
případným schválením navrhované úpravy dojde ve velkém 
k přispívání na provoz zařízení poskytujícím služby péče o 
dítě v dětské skupině na úkor ostatních čerpání. V uplynulých 
letech vytvořili a provozovali zaměstnavatelé zmiňovaná 
zařízení díky penězům z evropských strukturálních fondů. 
Obáváme se následného čerpání FKSP z velké většiny právě 
na provoz těchto zařízení. Zároveň vidíme možnost přispívat 
na provoz těchto zařízení jako jednu z cest, jak vyvést 
prostředky z fondu. Podporujeme možnost přispívat z FKSP 
na provoz všech zařízení péče o dítě, ale formou adresného 
příspěvku jednotlivému zaměstnanci, tak je navrhovaná v § 
4a. 

Nevyhověno. 
Stejně jako v případě stávajících plnění z FKSP, je vždy 
na uvážení dané organizace, jaká plnění v rámci 
zásad/pravidel čerpání umožní.  
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205 Doporučující V bodu 13 (§ 4 odst. 1) požadujeme nahradit slova 
„organizační složky státu“ slovy „organizačních složek 
státu“. 

Odůvodnění: 
     V dosavadní právní úpravě jsou uvedená slova ve tvaru 
námi navrhované úpravy.  
    Zároveň dáváme ke zvážení upravit z důvodu přehlednosti 
alespoň poslední změnu navrhovanou v bodu 13 jako 
samostatný bod v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) 
legislativních pravidel vlády. 

Vysvětleno. 
Ačkoliv chápeme požadavek, navrhované by znamenalo 
komplexní úpravu celé vyhlášky, která po věcné stránce 
nepřináší žádnou změnu. Navrhovaná změna bude 
provedena až při komplexní rekodifikaci úpravy FKSP. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

206 Zásadní V bodu 14 (§ 4 odst. 2) požadujeme na konec odstavce 
vložit písmeno e) a f) tohoto znění: 
„e) ortézy, hole a jiné pomůcky bezprostředně související 
s podporou správné funkce lidského organismu, 
f) volně prodejné léky, doplňky stravy a vybavení 
lékárničky.“ 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme, aby bylo možno z fondu přispívat nejen na 
dioptrické brýle a optické pomůcky., ale i na ortopedické 
pomůcky pro zdravotně postižené zaměstnance a vybavení 
lékárničky. 

Nevyhověno. 
Nastavený požadovaný rozsah plnění je příliš široký a 
bylo by problematické zajistit jeho soulad s účelem 
vyhlášky. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

207 Doporučující V bodu 15 (§ 4 odst. 3) požadujeme úvodní část bodu 
nahradit následujícím textem:  
„15. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který 
zní:“. 

 
Odůvodnění: 
 Nejedná se o novelizaci odstavce 3, ale o vložení 
nového odstavce, neboť se u dosavadních odstavců mění 
jejich označení. 

Vyhověno. 
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208 Zásadní V bodu 15 (§ 4 odst. 3) upravit znění odstavce tak, aby 
byla dána možnost příspěvek uhradit zaměstnancům i 
v případě, že je plnění částečně hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě 
povinnosti stanovené právním předpisem. 

Odůvodnění: 
Znění navrhované předkladatelem by v praxi vedlo 
k nedůvodné tvrdosti vůči zaměstnancům a v podstatě by 
v mnoha případech zcela znemožnilo poskytnutí příspěvku, 
což zajisté nebylo úmyslem 

Nevyhověno. 
Nový příspěvek směřuje především na plnění, které 
z veřejného zdravotního pojištění hrazeny nejsou. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

209 Zásadní V bodu 18 (§ 4a) požadujeme za slova „včetně mateřské 
školy“ vložit slova „ a účasti dětí na školách v přírodě“. 

Odůvodnění: 
Požadujeme, aby v rámci příspěvku na použití zařízení péče o 
děti bylo možno přispívat i na pobyt dětí předškolního věku 
na školách v přírodě. 

Nevyhověno. 
Smyslem daného ustanovení je umožnit zaměstnancům 
slaďování soukromého a osobního života. Možnost 
dítěte jet na školu v přírodě s tím nesouvisí, jde o 
dobrovolnou úvahu rodičů – pokud se školy v přírodě 
nezúčastní, zůstává oprávnění navštěvovat zařízení 
zachováno. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

210 Zásadní V bodu 19 (§ 5a) požadujeme navrhované ustanovení 
upravit takto: 
„Z fondu lze zaměstnanci přispívat na dopravu do a ze 
zaměstnání pravidelnou hromadnou dopravou osob podle 
zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. Pro účely 
tohoto ustanovení se § 3 odst. 8 nepoužije.“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhované znění je zbytečně komplikovaně vyjádřené, proto 
navrhujeme zjednodušení. Zároveň požadujeme, aby v tomto 
případě byla doplněna možnost finančního plnění, tj. uvést na 
konec ustanovení vylučující použití postupu podle § 3 odst. 8 
vyhlášky. 

Nevyhověno. 
Ačkoliv chápeme smysl připomínky, je takový postup 
v rozporu s principy rozpočtového práva (zajištění 
účelovosti). 
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25 Českomoravs
ká 
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odborových 
svazů 

211 Zásadní Odůvodnění bodu 19 (§ 5a) požadujeme zpřesnit. 

Odůvodnění: 
Požadujeme v důvodové zprávě vysvětlit pro praxi, zda se 
pod pojmem „hromadná doprava do a ze zaměstnání“ 
rozumí i např. dobíjení lítaček v Praze (či kupónů v jiných 
městech) a zda nárok na příspěvek budou mít i zaměstnanci 
starší 60 let, kterým je již příspěvek na hromadnou dopravu 
od státu poskytován. 

Vyhověno jinak. 
Do odůvodnění bylo explicitně zahrnuto znění příslušné 
části zákona o DPH. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

212 Doporučující V bodu 24 (§ 6 odst. 2) požadujeme slova „se slovo 
„půjček“ nahrazuje slovem “zápůjček““ nahradit slovy 
„se slova „půjček“ nahrazují slovy „zápůjček““. 

Odůvodnění: 
V uvedeném textu se mění obě dvě slova. 

Nevyhověno. 
Legislativně-technicky se ponechává v jednotném čísle. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

213 Doporučující V bodu 26 (§ 6 odst. 2) požadujeme slova „se slovo 
„půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“ nahradit slovy „se 
slova „půjček“ nahrazují slovy „zápůjček““. 

Odůvodnění: 
V uvedeném textu se mění obě dvě slova 

Nevyhověno. 
Legislativně-technicky se ponechává v jednotném čísle. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

214 Doporučující V bodu 30 (§ 9 odst. 2 písm. b)) požadujeme nahradit 
slova „organizační složky státu“ slovy „organizační 
složkou státu“. 

Odůvodnění: 
V dosavadní právní úpravě jsou slova ve tvaru námi 
navrhované úpravy 

Nevyhověno. 
Stávající znění obsahuje obraz „organizační složkou 
státu“. 

25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

215 Doporučující V bodu 34 (§ 11 odst. 2) požadujeme seřadit navrhované 
změny slov chronologicky, tedy tak jak jsou uvedena 
v dosavadní právní úpravě – „půjčku“, „půjčka“ a 
„půjčce“ 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 
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25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

216 Zásadní Bod 39 (§ 13) požadujeme upravit takto: 

„Z fondu se poskytuje příspěvek odborové organizaci, 
která působí u organizační složky státu, státního podniku, 
příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, na 
úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají 
v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících 
z pracovněprávních předpisů a na její organizační 
činnost.“ 
 
Odůvodnění: 
Úkoly, které plní odborové orgány za všechny zaměstnance, 
jsou stanoveny zejména v zákoníku práce, zákoně o 
zaměstnanosti a pokud jde o povinnosti týkající se 
zastupování zaměstnanců v procesu kolektivního vyjednávání 
v zákoně o kolektivním vyjednávání. V souvislosti s výkonem 
těchto činností ve prospěch všech zaměstnanců vznikají na 
straně odborové organizace náklady ať přímé nebo nepřímé 
(např. vzdělávání odborových funkcionářů, organizační 
činnost aj.). Konkrétní výše těchto nákladů u odborové 
organizace závisí od velikosti a charakteru subjektů, tzn. od 
toho, zda se jedná o organizační složku sátu nebo 
příspěvkovou organizaci. Dále od toho, zda se na organizaci 
vztahuje kolektivní smlouva vyššího stupně nebo ne, od počtu 
zaměstnanců a celé řady dalších faktorů. 

Nevyhověno. 
FKSP slouží k zajištění, sociálních, kulturních a jiných 
potřeb zaměstnanců.  Zajištění práva sdružovat se 
v odborech a zajistit jejich funkci je základním 
principem pracovně-právního práva, nikoliv 
rozpočtového práva, potažmo práva upravujícího 
hospodaření s fondy. 
. 
V daném případě se jeví v rozporu se základními 
principy snižovat objem prostředků určených pro 
zaměstnance jejich „odčerpáváním“ pro odborové 
organizace. 
 
FKSP by nemělo být zdrojem finančních prostředků na 
činnost odborové organizace a nesystémově tak suplovat 
jiné potenciální zdroje 
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25 Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

217 Zásadní Nad rámec návrhu novely vyhlášky: 
Požadujeme při první příležitosti upravit ustanovení § 6 
odst. 9 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 
a to tak, že od daně bude osvobozena hodnota 
nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu 
kulturních a sociálních potřeb podle příslušného 
předpisu, 6a) u zaměstnavatelů, na které se tento předpis 
nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění 
poskytovaného za obdobných podmínek ze sociálních 
fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na 
vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné 
výše 3000 Kč ročně u každého zaměstnance. 

Odůvodnění: 
S ohledem na růst mez a platů a zejména s ohledem na růst 
cen požadujeme zvýšení limitu osvobození od daně z částky 
2 000 Kč na 3 000 Kč. 

Bere se na vědomí. 
Úprava zákona o daních z příjmů není předmětem 
novelizace. Bude předáno příslušnému gestoru. 
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