
 
 

DELEGO s.r.o. 

Zákaznický servis, Neklanova 42/152, Praha 2-Vyšehrad, 128 00 

E: info@delego.cz, Tel: +420 601 281 281, www.delego.cz 

 

 

 

Nahrávka webináře: Fond kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky č. 

114/2002 Sb., v platném znění 
Hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v návaznosti na příklady z praxe 

 

Záznam webináře shrne na praktických příkladech vše podstatné, co musíte vědět o 

pravidlech tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb. Seznámíte se s vyhláškou č. 

114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, která byla k 1. 1. 2022 aktualizována, a 

dozvíte se, jak ji správně aplikovat v praxi. Budete upozorněni na ty části vyhlášky, v nichž se 

nejčastěji chybuje. 

 

Přednáší: Ing. Eliška Hryzláková 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře vám poskytne přehled o tom, koho se vyhláška o FKSP týká, jak fond 

tvořit, na co ho čerpat a jak se vyhnout případným problémům při jeho zavedení do praxe. 

Obsahuje také konkrétní příklady řešení problematických oblastí realizace čerpání fondu.  

 

Komu je záznam webináře určen: Záznam webináře o FKSP je určen ředitelům, ekonomům 

a účetním organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, příspěvkových 

organizací zřízených ÚSC a státních podniků, které se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu 

kulturních a sociálních potřeb, v platném znění. Záznam využijí také zaměstnanci obcí, 

krajských a městských úřadů. 

 

Program nahrávky webináře: 

 

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů, a související právní předpisy 

Komu je vyhláška určena 

Základní příděl a další příjmy do fondu 

Hospodaření s fondem, sestavení rozpočtu a zásady pro jeho čerpání  

Čerpání fondu podle § 4 až 14a. 
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Závazná objednávka záznamu webináře Fond kulturních a sociálních 

potřeb  
Cena záznamu webináře: 1590,- 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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