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Tato směrnice vychází z vyhlášky 114/2002 Sb. o FKSP a vyhlášky ministerstva financí č. 
365/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
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. ve znění pozdějších předpisů tj.  
2 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdu.  
 
3. Používání fondu  
 
a) stravování  
   Možnost příspěvku na stravování mají pracovníci, kteří v ten den vykonávají práci v místě 

svého pracoviště, byli v pracovní neschopnosti, v ošetřování člena rodiny nebo na mateřské 
dovolené. Příspěvek nelze poskytnout pracovníkům v době čerpání dovolené a pracovního 
volna. Výše příspěvku na stravné je schvalováno vždy v rozpočtu na další rok. 

 
b) kulturní a sociální rozvoj  

 vybavení ke zlepšení pracovního prostředí  
 tělovýchovné a sportovní vybavení 
 obuv a oblečení nad rámec povinného vybavení  
 pronájem místností (kulturní a společenské akce)  
 dočasné užívání zařízení jiných subjektů  

 
c) kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport  

 vstupenky do divadla, na koncert, na sportovní utkání  
 doprava na společnou akci  

 
d) sociální výpomoc  

 nenávratná výpomoc do 10 000,- Kč  
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4. Hospodaření s fondem  
 
O tvorbě čerpání fondu rozhoduje ředitel školy, odborový orgán spolurozhoduje. Sestavuje se 
rozpočet na kalendářní rok a stanoví se zásady pro používání fondu (viz. směrnice).  
 
Prostředky se ukládají na samostatný účet. 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.  
 
 
 
 
V Horním Maršově dne 8. 5. 2013 
 
            

............................................................. 
Mgr. Eva Hloušková, ředitelka školy      
              za zaměstnavatele 


