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§ 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží

kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců

„(1) 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 a příspěv-
kových organizací (dále jen „zařízení sloužící kulturnímu
a sociálnímu rozvoji zaměstnanců“) a na provoz autobusu,
pokud je využíván pro potřeby zařízení sloužícího kulturní-
mu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.
(2) Z fondu lze hradit nákup vitaminových prostředků pro
zaměstnance a přispívat zaměstnancům na očkování proti
chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis A, pokud není hra-
zeno ze zdravotního pojištění.
(3) Z fondu lze přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních
podmínek, na pracovní oděvy a obuv, a to nad povinné vyba-
vení, na jednotné oblečení a na vybavení pro sportovní
a zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům.
(4) Pokud jsou zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu 
rozvoji zaměstnanců využívána i pro jiné účely, je nutno
poměrnou část nákladů uhradit z provozních nákladů ze
zdrojů stanovených pro tuto činnost právními předpisy (např.
vzdělávání zaměstnanců). (§ 68 zákona č. 218/2000 Sb.) 
(5) Z fondu lze přispívat na náklady za dočasné užívání zaří-
zení jiných organizačních složek státu nebo osob, pokud slou-
ží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.“

Komentář:
Příspěvek na provoz rekreačního, sportovního zařízení, reha-
bilitačního zařízení a nově i vzdělávacích zařízení, které vyu-
žijí zaměstnanci, se bude čerpat k vyrovnání provozních
nákladů převodem fondu do výnosů na účet 648 – Čerpání
fondů.
Obdobně může organizace nakoupit vitaminové přípravky
a uhradit očkování proti klíšťové encefalitidě, proti chřipce
a hepatitis A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění.
I v tomto případě to musí být pro zaměstnance nepeněžní
plnění.



Z fondu lze také čerpat prostředky na vybavení ke zlepšení
pracovních podmínek zakoupením předmětů k lepšímu
vybavení pracovišť, na pracovní obuv a pracovní oděvy a také
vybavení pro zájmovou činnost.

§ 5 Pořízení hmotného majetku

„Z fondu se hradí pořízení hmotného majetku, který slouží
kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. (§ 50 zákona
č. 218/2000 Sb.)“

Komentář:
Z fondu se hradí pořízení hmotného majetku, který slouží
kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. Podle ČÚS
č. 704 nelze pořízení majetku účtovat jako přímé čerpání fon-
du, ale pořízení bude na základě průkazných dokladů o náku-
pu (přijatých faktur) zaúčtováno jako případy nákupu drob-
ného dlouhodobého majetku do provozních nákladů a použití
fondu bude vyúčtování fondu do výnosů na účet 648 – Čer-
pání fondu. Při pořízení odpisovaného dlouhodobého hmot-
ného majetku se fond převede do fondu reprodukce MD 412
– D 416 a z fondu reprodukce pak bude majetek financován
účetním případem MD 416 – D 401.

§ 6 Půjčky na bytové účely

„(1) Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskyt-
nout z prostředků fondu půjčku na:
a) pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlast-

nictví pro vlastní bydlení, na složení členského podílu na
družstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení změny
stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlast-
ní bydlení,

b) koupi bytového zařízení,
c) nesplacený zůstatek půjčky z fondu na bytové účely poskyt-

nuté předchozím zaměstnavatelem a na nesplacený zůsta-
tek půjčky z fondu na bytové účely manžela (manželky).

(2) Půjčky z prostředků fondu jsou bezúročné a poskytují se
za těchto podmínek:
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2/6 Odvod FKSP z odstupného

Dotaz: Má příspěvková organizace z odstupného, které je
vyplacené zaměstnanci, odvádět 1 % do FKSP?

Odpověď: Odstupné je příjem zaměstnance, který je upra-
ven v § 67 a § 68 zákoníku práce. Tento příjem není součástí
vyměřovacích základů zdravotního pojištění a sociálního
pojištění. Vstupuje do základu daně z příjmů ze závislé čin-
nosti. V praxi je to ostatní „platba za provedenou práci“ a není
součástí mzdových prostředků – platů, i když jeho výše je
nejméně ve výši trojnásobku průměrného výdělku (viz záko-
ník práce § 67). Toto potvrzuje i rozpočtová skladba, která
tuto položku nezařazuje do platů, z nichž se tvoří příděl
FKSP. Protože se odstupné nezahrnuje do platů, pak není
součástí základu pro příděl FKSP. V ČÚS č. 704 bod 5.1.1
se uvádí výpočet základního přídělu do FKSP ve výši sta-
noveného procenta z objemu mzdových prostředků. Kromě
odstupného se tedy příděl do FKSP netvoří z dohod o pra-
cích konaných mimo pracovní poměr, tj. z dohod o pracov-
ní činnosti a dohod o provedení práce.

§ 3 Hospodaření s fondem

3/1 Bankovní poplatky z bankovního účtu FKSP

Dotaz: Jakým způsobem se prakticky účtuje o poplatcích
z bankovního účtu FKSP a jak se převádí částka poplatků
z provozního účtu na účet FKSP? Měsíčně, nebo stačí jed-
nou za rok?

Odpověď: Bankovní poplatky z účtu 243 účtuji na základě
výpisu z tohoto účtu jako pohledávku FKSP vůči provozu –
AU k 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky. Úroky rovněž
nemohou ovlivnit výši fondu, proto je účtuji opačně. Napří-
klad měsíční poplatky byly výdaje z účtu 243 celkem 360 Kč
a úrok za měsíc 1,05 Kč. V dalším měsíci, nejpozději však
na konci čtvrtletí, převedu z BÚ provozu 358,95 Kč na účet



243. V provozních nákladech to budou náklady na účtu 518,
a to ve výši celkového poplatku, proto se musí poplatky dopl-
nit na skutečnou částku o úroky, které pohledávku na účtu
377 kompenzovaly.
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Č. Text Kč MD D

Výpis z BÚ FKSP – předpis pohledávky:

1. Poplatky 360,00 377 243

2. Úrok 1,05 243 377

3. Přijatá úhrada z BÚ provozu 358,95 243 377

Výpis z BÚ provozu:

4. Převod na vyrovnání účtu 377 358,95 518 241

5. Doplnění finančních nákladů o úrok 1,05 518 662

Tabulka č. 3 – Účtování

3/2 Zaokrouhlení – vyrovnání účtu 336, chybné 

zaúčtování příspěvku z FKSP

Dotaz: Před uzávěrkou roku 2010 nebyla provedena dokla-
dová inventura, tzn. že na účtu 336 má být zůstatek o 1 Kč
vyšší. Jak se s tím vypořádat v lednu 2011, když odvody
budou dělat o 1 Kč víc?
Dále byl v roce 2010 chybně zaúčtován příspěvek z FKSP
na stravu (412 0220/321 0300) místo účtu na MD 518, tzn.
že stav fondu nesouhlasí s účtem 243. Jak využít správně účet
408?

Odpověď: Zaokrouhlení – vyrovnání účtu 336 o 1 Kč zaú-
čtujete jako opravu nákladů roku 2010 na účtu, kde se to
mělo zaúčtovat v roce 2010: MD 524 – D 336. Výsledek
hospodaření roku 2010 tím není významně ovlivněn.
Příspěvek na stravování, který byl zaúčtován jako závazek
na účtu 321 a uhrazen byl až v roce 2010, není chyba v okru-
hu FKSP. Úhradou faktury v roce 2011 se vše uvede do
pořádku. Faktura se uhradí z účtu 243. Účet 408 se nepou-



Var. C: 4 620 Kč MD 324; 2 860 Kč D 602 10; 1 100 Kč
D 602 20 – bude možné použít na platy a odvody jako ve
variantě B. 660 Kč D 602 20 – bude to k vyrovnání provoz-
ních nákladů.

§ 8 Dovolená a rekreace

8/1 FKSP – příspěvek na rekreaci rodinných 

příslušníků

Dotaz: Jsme příspěvková organizace zřízená obcí. Lze v sou-
ladu s vyhláškou č. 365/2010, o FKSP, přispívat z tohoto fon-
du nezletilým dětem zaměstnanců na pobyt ve škole v příro-
dě, který se uskuteční v průběhu školního roku?

Odpověď: Novela vyhlášky o FKSP neupravuje podmínky
pro poskytování příspěvků na rekreaci pro rodinné přísluš-
níky. Jestliže si organizace ve vnitřním předpisu umožní při-
spět na pobyt ve škole v přírodě, je to svým způsobem rekre-
ace, i když je spojená s výukou a rodiče tento pobyt musí
uhradit. Záleží tedy na vnitřním předpisu organizace a na
dohodě s odborovou organizací, jaká pravidla pro poskyto-
vání příspěvků stanoví, aby to bylo doplnění vyhlášky, kte-
rá tyto podrobnosti neuvádí.

8/2 Faktura na rekreaci zaměstnance

Dotaz: Jsme PO. Jak zaúčtovat zaplacenou fakturu na rekre-
aci za zaměstnance? Domnívám se, že 412/321, 321/243
a dále 335/412, 261/335.

Odpověď: Podle metodiky v ČÚS č. 704 k FKSP platí od
1. 1. 2011, že se na MD 412 účtuje jen příspěvek z fondu.
Fakturu za rekreaci je třeba rozúčtovat na stranu MD. Např.
faktura je na 10 000 Kč a z toho příspěvek z FKSP je
2 000 Kč. 

30Copyright © 2013 by Dashöfer Holding, Ltd.
& Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

FKSP – komentáře a příklady z praxe



31Copyright © 2013 by Dashöfer Holding, Ltd.
& Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

FKSP – komentáře a příklady z praxe

Faktura se tedy zaúčtuje složitým zápisem:
8 000 Kč MD 335,
2 000 Kč MD 412,

10 000 Kč D 321. 
Úhrada faktury bude provedena z účtu 243, kam zaměstnanec
poukáže svůj doplatek, a to v termínu před úhradou celkové
částky faktury: MD 243 – D 335, potom MD 321 – D 243.

8/3 Letní dětský tábor z FKSP

Dotaz: Jsme Dům dětí a mládeže, zřízený ÚSC. Naše zaměst-
nankyně by chtěla proplatit pro svou dceru letní dětský tábor
(konaný naší organizací) z FKSP. Prosím o radu, zda je to
možné a jak máme postupovat, na základě čeho můžu pro-
platit tento tábor?

Odpověď: Příspěvek na rekreaci dětí může být i na základě
vnitroorganizační faktury, kterou vyhotoví středisko, které
tábor organizuje a ekonomicky zajišťuje. Například celková
cena pobytu na táboře bude 5 000 Kč, příspěvek z FKSP
bude 2 000 Kč. Vnitroorganizační faktura se zaúčtuje složi-
tým zápisem: 5 000 Kč Dal 516 – Aktivace vnitrorganizač-
ních služeb, příspěvek z FKSP 2 000 Kč MD 412, pohle-
dávka za zaměstnankyní 3 000 Kč MD 335.
Z BÚ FKSP se převede úhrada 2 000 Kč na BÚ, kam rodi-
če poukazují cenu za pobyt a na tento BÚ uhradí zaměst-
nankyně, tedy MD 241 – D 262, MD 262 – D 243. Úhrada
od zaměstnankyně na BÚ provozu MD 241 – D 335 bude
3 000 Kč.

§ 9 Kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport

9/1 FKSP na rehabilitaci, lázeňskou léčbu, 

na vzdělávací kurzy

Dotaz: Jsme příspěvková organizace, dle zápisu z porady
bylo řečeno, že nově lze od 1. 1. 2011 přispívat z FKSP na
rehabilitace a lázeňské léčby a také na náklady na vzdělá-
vací kurzy. Prosím o zodpovězení, co se tímto myslí, jaké


