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Nahrávka webináře pro školy: FKSP po novele 
Jak správně hospodařit s fondem kulturních a sociálních potřeb a jaká konkrétní 

specifika nám novelizace ve školství v roce 2020 přináší 

 

V oblasti fondu se zaměříme jak na již obecně platné zásady, tak i na nové požadavky na 

tvorbu a čerpání FKSP ve školách. Neopomeneme ani aktuální otázky spojené se současnou 

situací, kdy vládní opatření ztížila možnost čerpání fondu. Záznam webináře shrne vše 

podstatné, co musíte vědět o pravidlech tvorby a čerpání fondu včetně praktických příkladů.  
 

Přednáší: Ing. Petra Schwarzová, ředitelka gymnázia a specialistka na financování škol, 

projektovou činnost v rámci programů EU, inkluzivní vzdělávání a management ve školství 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře vám poskytne komplexní informace o tvorbě a čerpání FKSP v souladu 

s aktuální platnou legislativou. Záznam obsahuje také konkrétní příklady řešení 

problematických oblastí realizace čerpání fondu (rekreace, masáže apod.). Ze záznamu se 

dozvíte všechny změny odrážející se v novele (příspěvek na hromadnou dopravu, podmínky 

čerpání penzijního připojištění apod.) Zároveň získáte informace, jak správně vyhlášku 

aplikovat v praxi. Nezapomeneme ani specifikaci odpovědnosti ředitele při hospodaření 

s fondem a úlohu odborových organizací. 
 

Komu je záznam webináře určen pro: ředitele, zástupce ředitelů a ekonomické pracovníky 

škol ve veřejném sektoru. 

 

Program nahrávky webináře: 

 

Legislativa FKSP, tvorba rozpočtu a hospodaření s fondem 
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška FKSP“) a ostatní právní předpisy související s FKSP 

Základní příděl a jeho výše, z čeho lze tvořit fond a z čeho ne 

Sestavení rozpočtu, ukládání finančních prostředků rozpočtu, působení odborové 

organizace apod. 

 

Hospodaření s FKSP  
Čerpání fondu dle §4–14 (pořízení hmotného majetku, příspěvek na závodní stravování, 

příspěvek na dopravu do zaměstnání, zápůjčky na bytové účely, rekreace, příspěvek na 

kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport, výměnné akce, sociální výpomoci a zápůjčky, 

 penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, pojistné na soukromé životní pojištění, 

příspěvek odborové organizaci, poskytnutí darů). 
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Závazná objednávka záznamu webináře FKSP po novele  
Cena záznamu webináře: 980,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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