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Nahrávka webináře: Příspěvek FKSP na stravné v roce 2021 
Způsoby a podmínky čerpání příspěvku z fondu na stravování na příkladech z praxe 

 

Novelizovaná vyhláška č. 114/2002 Sb. nabízí od 1. 1. 2021 další možnost poskytnutí 

příspěvku z fondu na stravování zaměstnanců formou peněžitého příspěvku v souladu s 

právními předpisy, které upravují stravování v organizacích. Seznamte se se všemi způsoby 

čerpání příspěvku z fondu na stravování a s podmínkami, za jakých lze tyto příspěvky 

zaměstnancům poskytnout.  

 

Přednáší: Ing. Eliška Hryzláková 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře Příspěvek FKSP na stravné Vám poskytne nejen stručné informace o tvorbě 

a čerpání FKSP v souladu s platnou legislativou, ale zaměří se především na konkrétní 

příklady k čerpání příspěvků z fondu na stravné a jejich zavedení do praxe. Zvolte pro své 

zaměstnance vhodný příspěvek z fondu na stravné na základě ověřených informací a 

praktických příkladů.  

 

Komu je záznam webináře určen: Záznam webináře je určen účetním, ekonomům, 

vedoucím, případně ředitelům organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, 

příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky nebo státních podniků. 

Především však pracovníkům, kteří zajišťují stravování v organizacích nebo kteří se zabývají 

úkoly, vyplývajícími z vnitropodnikové směrnice nebo kolektivní smlouvy k čerpání z FKSP, 

pracovníkům obcí (ÚSC), ale také zaměstnancům výše uvedených organizací. 

 

Program nahrávky webináře: 

Stručné seznámení se zásadami pro tvorbu a čerpání fondu 

Stravování zabezpečované v organizacích ve vlastním zařízení 

Stravování zabezpečované prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo 

fyzické osoby 

Stravování zabezpečované ve vlastním zařízení organizační složkou státu, právnickou 

nebo fyzickou osobou 

Peněžitý příspěvek na stravování 

Na co si dát pozor při poskytování příspěvku na stravné 
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Závazná objednávka záznamu webináře Příspěvek FKSP na stravné  
Cena záznamu webináře: 1290,- 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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