
 

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 

Teplice, Na Stínadlech 2386, 415 01 

Tel./fax: 417 539 586, e-mail :info@zsnastinadlech.cz,www.zsnastinadlech.cz 

 

Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb 
Č.j.:                   22/dok Účinnost od:  1. 7. 2019 

Spisový znak:       E 10 Skartační znak: S 5 

Změny: 

Číslo:      Datum:              Změna:                                               Provedl: 

1.            22. 12. 2010      poskytování příspěvků             Mgr. Eisnerová - ŘŠ 

2.            1. 9. 2013          cena oběda                                Mgr. Eisnerová - ŘŠ 

3.            1. 9. 2014          úprava zásad čerpání                 Mgr. Eisnerová - ŘŠ 

4.            1. 1. 2017          úprava zásad čerpání                 Mgr. Eisnerová – ŘŠ 

5.            1. 1. 2018          příspěvek na obědy                   Mgr. Eisnerová – ŘŠ 

6.            1. 5. 2018          příspěvek na rekreace               Mgr. Eisnerová – ŘŠ 

7.            1. 2. 2019          příspěvky - sjednocení              Mgr. Eisnerová – ŘŠ 

8.            1. 7. 2019          cena oběda                                Mgr. Eisnerová – ŘŠ 

9.            3. 2. 2020          aktualizace dle nové vyhlášky  Mgr. Eisnerová – ŘŠ 

10.          1.9. 2020           příspěvky – sjednocení             Mgr. Eisnerová - ŘŠ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Teplicích 1. 9. 2020                                                        …………………………………. 

                                                                                                        ředitelka školy 

 

 

 

http://www.zsnastinadlech.cz/


 

 

 

 

1. Předmět a rozsah směrnice  

 

Fond je určen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb upravených touto 

směrnicí  

 

Fond je určen zaměstnancům v pracovním poměru. Za zaměstnance se považují též důchodci, 

kteří při prvém odchodu do důchodu (starobního nebo invalidního) pracovali u 

zaměstnavatele. Fond lze využít i ve prospěch rodinných příslušníků (manžel, manželka, 

nezaopatřené dítě) ve zvlášť ustanovených případech.  

 

2. Tvorba fondu  

 

Zaměstnavatel tvoří fond podle § 3 Vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních 

potřeb, tj. 2% ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdu.  

 

3. Zásady používání fondu 

 

a) nepeněžní dary  

 

Na dary není právní nárok a lze je poskytovat pouze v příslušném kalendářním roce, ve 

kterém nastal důvod pro jeho možné poskytnutí. 

 

- dary při životních výročích 

50 let věku  4.000,- Kč 

55 let věku  4.000,- Kč 

60 let věku  4.000,- Kč 

65 let věku  4.000,- Kč 

a každých 5 let  4.000,- Kč 

pokud je zaměstnanec v trvalém zaměstnaneckém poměru. 

 

- dary při pracovních výročích 

20 let                         4.000,- Kč 

a každých 5 let            4.000,- Kč 

 

Prokázání odpracovaných let je na základě předložení pracovní smlouvy započítává se každý 

odpracovaný rok od 15 let věku. 

 

- při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pokud pracoval ve školství 

 

10 let a více                  4.000,- Kč 

 

b) stravování 

 

Možnost příspěvku na stravování mají pracovníci, kteří v ten den vykonávali práci v místě 

svého pracoviště. Příspěvek nelze poskytnout pracovníkům v době čerpání dovolené, služební 

cesty a pracovního volna. 



 výše stravného pro zaměstnance činí 29,- Kč za jeden oběd 

 příspěvek činí 19,-Kč za jeden oběd 

c) kultura a sport/rekreace a zájezdy 

 podmínkou poskytnutí příspěvku je u nově nastoupivších zaměstnanců uplynutí 

zkušební doby 3 měsíce 

 zaměstnancům bude poskytnut příspěvek 6 000,- Kč na kalendářní rok 

 příspěvek na sport a kulturu: zaměstnanec předloží k vyúčtování daňový doklad za 

vstupenku/permanentku, který mu bude po kontrole proplacen v pokladně školy 

= lístek do kina, divadla, na koncert/permanentka 

 příspěvek na tuzemské a zahraniční rekreace: zaměstnanec předloží k vyúčtování 

zálohovou fakturu/fakturu  
 masáže - zaměstnanec předloží k vyúčtování zálohovou fakturu/fakturu  

d) na penzijní připojištění 

 nebo doplňkové penzijní spoření, nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec 

zavázal hradit ze svých zdrojů – zaměstnanec předloží kopii smlouvy a dodatek ke 

smlouvě o příspěvku zaměstnavatele. 

 

4. Hospodaření s fondem  

 

Hospodaření s fondem se řídí rozpočtem fondu a stanoví se způsob čerpání. Veškerá plnění 

z fondu mají nepeněžní formu. Nepeněžní plnění jsou osvobozena od daně z příjmu ze závislé 

činnosti podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Příspěvková organizace sestavuje rozpočet fondu a stanoví způsob jeho čerpání. Při používání 

fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje podle 

§ 4 až 14.  

 

O tvorbě čerpání fondu rozhoduje ředitelka školy, spolurozhoduje zaměstnanec pověřený 

vedením FKSP.  Sestavuje se rozpočet na kalendářní rok a stanoví se zásady pro používání 

fondu (viz.směrnice).  

 

Prostředky se ukládají na samostatný účet u peněžního ústavu. Výdaje lze uskutečnit jenom 

do výše prostředků na účtu. Převod prostředků během roku se provádí zálohově, doplatek při 

vyúčtování roku.  

 

Z fondu se přispívá jen na akce organizované nebo spoluorganizované školou. Přispívat lze 

jenom z jednoho účtu (nelze kumulovat). Prostředky z fondu jsou rozpočtovými prostředky - 

tvoří se povinně.  

 

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Lze poskytnout podle schváleného rozpočtu podle 

směrnice. Prostředky nevyčerpané v jednom roce nepropadají, ale převádějí se do roku 

následujícího. Jsou zůstatkem jednoho roku a počátečním stavem roku následujícího. 

Prostředky fondu nelze převádět do jiných fondů zaměstnavatele.  

 

 

 

 

...................................................................   ............................................ 

                Za správce FKSP              za zaměstnavatele 


