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Čerpání fondu

FKSP

Náklady spojené s realizací půjčky nelze z FKSP hradit. Ty musí
hradit zaměstnanec. Je nutné, aby byl v pravidlech pro čerpání fondu
uveden způsob jejich úhrady.
Pokud zaměstnanec požádá o půjčku na opravu střechy družstevního domu, ve kterém má družstevní byt, který užívá pro vlastní
bydlení, doloží rozhodnutí družstva o způsobu úhrady a o navýšení
členského podílu.
Protože poskytnutí půjčky není chápáno jako spotřeba fondu,
nesnižuje hodnotu fondu. O poskytnuté půjčce se účtuje podle
bodu 5. 2. ČÚS č. 704:
Č. ř. Text
1. Poskytnutí půjčky zaměstnanci z FKSP
2. Splátka půjčky zaměstnancem
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Příspěvky na závodní stravování
V praxi jednoznačně nejčastějším příspěvkem je příspěvek na stravování. Jak vyplývá z § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., z fondu lze přispívat
zaměstnancům na závodní stravování na základě zvláštního právního předpisu, kterým je zejména vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech
na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování
a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů.
1. Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních
zařízení
Příspěvková organizace si ve vlastním stravovacím zařízení sama
připravuje a vydává jídla nebo přípravu a výdej jídel zajišťuje jiná
organizace nebo právnická nebo fyzická osoba formou služby.
V obou případech jde o závodní stravování ve vlastním zařízení,
i když ve druhém případě je stravování zajištěno formou služby. To
znamená, že náklady na provoz jsou v plné výši hrazeny z hlavní
činnosti příspěvkové organizace. Jsou to náklady na energie, plyn,
vodu, odpisy, majetek, na údržbu, platy apod.
Ve vlastním zařízení závodního stravování hradí organizace náklady
na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel,
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doplňkových jídel a nápojů a ostatní provozní náklady na závodní
stravování, což jsou věcné, osobní a další režijní náklady. A to všechno
včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin.
Náklady spojené s nákupem surovin spotřebovaných na přípravu
jídel hradí organizace výnosy ze závodního stravování (v žádném případě je nelze hradit z provozních prostředků organizace), které jsou
tvořeny úhradami od strávníků a příspěvkem z FKSP. Takže náklady
na spotřebu potravin, které hradí strávníci (zaměstnanci a důchodci), mohou být sníženy o příspěvek z FKSP. Výše příspěvku není
limitována a organizace si jeho výši stanoví buď v kolektivní smlouvě, ve svých zásadách nebo ve vnitřní směrnici. Jsou-li jídla do vlastní
výdejny dovážena, pak náklady spojené s dovozem a výdejem
jídel hradí organizace z nákladů na hlavní činnost.
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Organizace zajišťuje stravování ve vlastním zařízení závodního
stravování:
• vlastním zaměstnancům,
• zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (ve smlouvě musí být stanovena
pracovní doba s tím, že jim bude umožněno stravování ve výši
pořizovací ceny surovin v případě, že jejich přítomnost v práci
trvá v tomto kalendářním dni alespoň 3 hodiny),
• důchodcům (bývalým zaměstnancům organizace),
• cizím strávníkům na základě smlouvy o závodním stravování
za plnou cenu jídla tak, aby byly pokryty veškeré náklady na provoz zařízení závodního stravování a náklady na pořizovací cenu
surovin na přípravu jídel.
Podmínky poskytnutí příspěvku z FKSP na stravné, pokud je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem:
• Vlastnímu zaměstnanci – pokud zaměstnanec vykonal práci pro
organizaci v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě
nebo v místě služebního působiště:
– alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni, může mu
organizace poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo
v kalendářním dni,
– déle než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v daném
kalendářním dni, může mu organizace poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni.
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