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On-line seminář: FKSP ve školách a školských zařízení 
Jak správně hospodařit s fondem kulturních a sociálních potřeb vč. novelizací 2020 a 2021 

 
Správná tvorba a čerpání FKSP není vůbec jednoduchou záležitostí. Škola mnohdy naráží 

kvůli rozmanitosti možností čerpání tohoto fondu na specifické nejasnosti a obtíže. Webinář 

se zaměří na vše podstatné, co musíte vědět o pravidlech tvorby a čerpání fondu včetně 

praktických příkladů. 

 
Přednáší: Ing. Petra Schwarzová  

Místo konání: online 

Datum konání: 17. 02. 2022  

Nehodí se vám termín? Využijte nahrávku, kterou automaticky obdrží každý přihlášený 

zákazník v ceně semináře. Nahrávku lze sledovat kdykoli bez časových omezení. 

 
Zaměření webináře:  

Za čerpání FKSP je stejně jako za všechny ostatní svěřené finanční prostředky odpovědný 

ředitel školy. Čerpání fondu ve školách a školských zařízeních má svá specifika a navíc 

novela v roce 2021 přinesla i významnou změnu – peněžitý příspěvek na stravování. 

Zorientujete se nejen ve všech obecně platných pravidlech, ale zejména v nových požadavcích 

na tvorbu a čerpání FKSP ve školách (zejména změny v roce 2020, 2021). Odpovědi obdržíte 

i na aktuální otázky spojené se současnou ztíženou možností čerpání v podmínkách 

koronakrize. 

 
Komu je webinář určen: pro ředitele, zástupce ředitelů a ekonomické pracovníky škol. 

 
Program webináře: 

14:00–17:00 Tvorba FKSP a související legislativa 

a) požadavky dle vyhlášky 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 

b) základní příděl a jeho výše, z čeho lze tvořit fond a z čeho nikoli 

c) sestavení rozpočtu, ukládání finančních prostředků rozpočtu, působení 

odborové organizace apod. 

Jak správně hospodařit s FKSP 

a) čerpání fondu dle § 4–14a: včetně změn v roce 2020 a 2021 (peněžitý 

příspěvek na stravování, přiznání důchodu, příspěvek na hromadnou dopravu z a 

do práce, dioptrické brýle a další) 

b) příklady a doporučení na míru jednotlivým případům 

Aktuality a odpovědi na vaše dotazy 
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Závazná objednávka účasti na on-line webináři FKSP ve školách a 

školských zařízení 
Cena webináře: 2250,- Kč bez DPH za jednoho účastníka  

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace 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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