
u Na jiném
místì  zveøejòu-
jeme komentáø
k vyhlá�ce
100/2006 Sb.,
kterou se mìní
v y h l á � k a

Ministerstva financí è. 114/2002
Sb., o fondu kulturních a sociál-
ních potøeb, ve znìní vyhlá�ky è.
510/2002 Sb., která nabyla úèin-
nosti 1. 4. 2006. Po dohodì s au-
torkami komentáøe zveøejòu-
jeme také odpovìdi na autorka-
mi vybrané opakující se dotazy
vztahující se k vyhlá�ce o fondu
kulturních a sociálních potøeb. 
v Upozoròujeme v�echny za-
mìstnance  pùsobící v  sociální
oblasti, �e zákon è. 108/ 2006
Sb., o sociálních slu�bách,
který nabude úèinnosti 1. 1.
2007 upravuje pøedpoklady
pro výkon povolání sociálního
pracovníka, pokud vykonává
èinnost v sociálních slu�bách
nebo podle zvlá�tních práv-
ních pøedpisù pøi pomoci v
hmotné nouzi, v sociálnì-
právní ochranì dìtí, ve �ko-
lách a �kolských zaøízeních, ve
vìznicích, v zaøízeních pro za-
ji�tìní cizincù a v azylových
zaøízeních. Jedná se o obdob-
nou právní úpravu zpùsobilosti
k výkonu povolání, i kdy� ne
samostatným zákonem, jako to-
mu je napøíklad u  zpùsobilosti k
výkonu zdravotnických po-
volání  (zákon è. 96/2004 Sb).
Odborový svaz spoleènì s OS
zdravotnictví a sociální péèe
po�adoval ji� v prùbìhu pøí-
pravy zákona o sociálních
slu�bách, aby úprava pøedpok-
ladù pro výkon povolání sociál-
ního pracovníka byla provedena
samostatným zákonem. Vzhle-
dem k tomu, �e  MPSV trvalo na
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tom, aby úprava pøedpokladù
pro výkon povolání sociálního
pracovníka  nabyla úèinnosti
souèasnì s úèinností zákona o
sociálních slu�bách, byla úprava
pøedpokladù pro výkon povolání
sociálního pracovníka ponechá-
na v tomto zákonì. Jak vyplynu-
lo z jednání se zástupci  MPSV
v prùbìhu projednávání návrhu
zákona o sociálních slu�bách v
Poslanecké snìmovnì PÈR
MPSV se v budoucnu nebude
bránit samostatné právní úpravì.
Vzhledem k záva�nosti úpravy
pøedpokladù pro výkon po-
volání sociálního pracovníka
zveøejòujeme na jiném místì
pro informaci   znìní § 109 a §
110 vèetnì pøechodných usta-
novení zákona o sociálních
slu�bách. Zákon ji� byl zveøe-
jnìn ve Sbírce zákonù.
w Upozoròujeme funkcionáøe
ZO, �e �kolení k novému
zákoníku práce, který nabude
úèinnosti 1. 1. 2007 budou
odborovým svazem organi-
zovány poèínaje druhou
polovinou záøí tohoto roku.
ZO  budou v dostateèném èaso-
vém pøedstihu písemnì infor-
movány kdy a kde se v daném
regionu �kolení uskuteèní.
Informace budou zveøejnìny
také v NOS a na webové stránce
OS. Podle sdìlení Vydavatelství
Sondy s. r. o. komentovaný
zákoník práce bude vydán nej-
pozdìji  na pøelomu mìsíce záøí
a øíjna. Doporuèujeme ZO,
pokud tak ji� neuèinily, aby si
potøebný poèet výtiskù komen-
tovaného nového zákoníku
práce objednaly u  Vydavatelství
Sondy s. r. o..

V Praze dne 27. 5. 2006
Alena Vondrová 
pøedsedkynì OS

Teprve podruhé v historii budepøedsedat Mezinárodní konfere-nci práce v �enìvì zástupceÈeské republiky, resp. Èesko-slovenska. Po dr. Edvardu Bene-�ovi se této role zhostí námìstekministra práce a sociálních vìcípro oblast Evropské unie a mez-inárodních vztahù JUDr. Èest-mír Sajda, MBA. 95. zasedáníMezinárodní konference práce -vrcholného orgánu Mezinárodníorganizace práce (MOP) -probìhne v �enevì ve dnech 31.5. - 16. 6. 2006. Zasedání seka�doroènì úèastní národní tri-partitní delegace slo�ené ze zás-tupcù vlád a sociálních partnerùvalné vìt�iny ze 178 èlenskýchstátù MOP.Podtstatou èinnosti Mezinárodníorganizace práce je podpora so-ciální spravedlnosti a meziná-rodnì uznávaných lidských apracovních práv. Byla zalo�enaroku 1919 v rámci Versaileskéhomírového procesu. V roce 1946se stala jako první ze specializo-vaných mezinárodních organiza-cí èlenem OSN.V èervnu loòského roku bylaÈeská republika zvolena dovýkonného orgánu MOP -Správní rady. Za tímto úspìchem

stojí pøedev�ím dlouhodobý zá-jem a snaha vlády ÈR o podporusociálního dialogu na národní imezinárodní úrovni. Leto�níkandidatura Èeské republiky napost pøedsedy Mezinárodní kon-ference práce potvrzuje aktivnípøístup Ministerstva práce a so-ciálních vìcí k nadnárodním té-matùm trhu práce.Mezinárodní konference práceje nejvýznamnìj�í mezinárodníplatformou v oblasti práce a so-ciálních vìcí. Její úèastnícidiskutují o aktuálních otázkáchglobálního svìta práce. MKPpøijímá v souladu se svýmmandátem mezinárodní úmluvytýkající se pracovních pod-mínek, zamìstnanosti a sociál-ního zabezpeèení pracovníkù.Zasedání MKP øídí její pøedse-da (zástupce vlády èlenskéhostátu MOP) spolu se tøemimístopøedsedy zvolenými zaka�dou ze tøí skupin tripartity.Hlavním tématem leto�níhozasedání bude otázka definicepracovnìprávního vztahu jakozákladního prvku pracovníhopráva a podpora bezpeènostia ochrany zdraví pøi práci vpraxi. mpsv
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108/2006 ZÁKONze dne 14. bøezna 2006o sociálních slu�bách
ÈÁST PRVNÍÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1Pøedmìt úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podporyfyzickým osobám v nepøíznivé sociální situaci (dále jen "osoba")prostøednictvím sociálních slu�eb a pøíspìvku na péèi, podmínky provydání oprávnìní k poskytování sociálních slu�eb, výkon veøejnésprávy v oblasti sociálních slu�eb, inspekci poskytování sociálníchslu�eb a pøedpoklady pro výkon èinnosti v sociálních slu�bách.
(2) Tento zákon dále upravuje pøedpoklady pro výkon povolánísociálního pracovníka, pokud vykonává èinnost v sociálníchslu�bách nebo podle zvlá�tních právních pøedpisù pøi pomoci vhmotné nouzi, v sociálnì-právní ochranì dìtí, ve �kolách a �kol-ských zaøízeních, ve zdravotnických zaøízeních, ve vìznicích, vzaøízeních pro zaji�tìní cizincù a v azylových zaøízeních.

PØEDPOKLADY PRO VÝKON POVOLÁNÍ  SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
HLAVA I 

Sociální pracovník
§ 109 

Sociální pracovník vykonává sociální �etøení, zabezpeèuje sociál-ní agendy vèetnì øe�ení sociálnì právních problémù v zaøízeníchposkytujících slu�by sociální péèe, sociálnì právní poradenství,analytickou, metodickou a koncepèní èinnost v sociální oblasti,odborné èinnosti v zaøízeních poskytujících slu�by sociální pre-vence, depistá�ní èinnost, poskytování krizové pomoci, sociálníporadenství a sociální rehabilitace. 
§ 110  

(1) Pøedpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka jezpùsobilost k právním úkonùm, bezúhonnost, zdravotní zpùso-bilost a odborná zpùsobilost podle tohoto zákona. (2) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2. a 3. (3) Zdravotní zpùsobilost zji��uje a lékaøský posudek o zdravot-ní zpùsobilosti vydává praktický lékaø a u zamìstnancù lékaøzávodní preventivní péèe.  (4) Odbornou zpùsobilostí k výkonu povolání sociálního pracov-níka je                             a) vy��í odborné vzdìlání získané absolvováním vzdìlávacíhoprogramu akreditovaného podle zvlá�tního právního pøedpisu40) , b) vysoko�kolské vzdìlání získané studiem v bakaláøskémnebo magisterském studijním programu zamìøeném na sociál-ní práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péèinebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvlá�tníhoprávního pøedpisu 41) , c) absolvování akreditovaných vzdìlávacích kurzù v oblastechuvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejménì200 hodin a praxe pøi výkonu povolání sociálního pracovníkav trvání nejménì 5 let, za podmínky ukonèeného vysoko�kol-ského vzdìlání v oblasti studia, která není uvedena v písmenub), d) u man�elského a rodinného poradce vysoko�kolské vzdìlání

získané øádným ukonèením studia jednooborové psychologienebo magisterského programu na vysoké �kole humanitníhozamìøení souèasnì s absolvováním postgraduálního výcviku vmetodách man�elského poradenství a psychoterapie v rozsahuminimálnì 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psy-choterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví. (5) Odbornou zpùsobilost k výkonu povolání sociálního pracovní-ka pøi poskytování sociálních slu�eb  ve zdravotnických za-øízeních ústavní péèe podle § 52 má té� sociální pracovník azdravotnì sociální pracovník, který získal zpùsobilost k výkonuzdravotnického povolání podle zvlá�tního právního pøedpisu 42), (6) Pøi uznávání odborné kvalifikace nebo jiné zpùsobilosti  stát-ních pøíslu�níkù èlenských státù Evropské unie se postupuje po-dle zvlá�tního  právního pøedpisu 31).
SPOLEÈNÁ, PØECHODNÁ A ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

HLAVA II
Pøechodná ustanovení

§ 120
(11) Zamìstnanec, který ke dni nabytí úèinnosti tohoto zákonavykonával èinnost, na ni� se vztahuje kvalifikaèní pøedpokladuvedený v § 110 odst. 4, a tento pøedpoklad nesplòuje, je povinensplnit tento kvalifikaèní pøedpoklad ve lhùtì
a) 7 let ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona, pokud nezískalstøední vzdìlání s maturitní zkou�kou v oboru sociálnì právním,
b) 10 let ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona, pokud získalstøední vzdìlání s maturitní zkou�kou v oboru sociálnì právním.
(12) Ustanovení odstavce 11 neplatí, jestli�e ke dni nabytí úèin-nosti tohoto zákona zamìstnanec uvedený v odstavci 11 písm. a) ab) dosáhl vìku 50 let; u tìchto osob se pova�uje kvalifikaèní pøed-poklad uvedený v § 110 odst. 4 za splnìný

!!! volná místa !!!
LETNÍ DÌTSKÝ TÁBOR

1.7. - 22. 7. 2006
cena: 3500,-Kè
* kdo: obèanské sdru�ení Spolek pøátel Bezdru�ic
* místo: Bezdru�ice okres Tachov
* typ: tábor na louce v lese stany s podsadou
* kapacita: max. 45 dìtí
* zamìøení: celotáborová hra, hry v pøírodì, turistika, koupání
* kontakt: Filip Bouma, mobil 723 508 333,

e-mail: filip.bouma@centrum.cz
* podrobnosti a minulost na: www.mujweb.cz/www/spbd/
Klasický stanový tábor uprostøed lesa, bez elektøiny s nedalekým
pøírodním koupali�tìm. Obèanské sdru�ení Spolek pøátel
Bezdru�ic pracuje s dìtmi ji� více jak deset let a na letní tábory do
lokality bezdru�icka jezdí pøes dvacet let. 

Statistika a skuteènost
V úvodníku NOSu è. 6 jsme si pøeèetli údaje ÈSÚ o nárùstuprùmìrných mezd ve veøejné správì a obranì o 8,9 %  proti roku2004. Jaká je v�ak skuteènost na ministerstvu informatiky? Dle zji�tìní na�í odborové organizace poklesla prùmìrná mzdaproti roku 2003  u øadových zamìstnancù a vedoucích oddìlení o7,2 %. U vedoucích pracovníkù ve funkci námìstkù ministra anìkterých øeditelù se prùmìrná mzda zvý�ila o 30 a� 40 %.Statistika je holt jenom statistika.

Ing. Pavel Fousek
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Vyhlá�ka è. 100/2006 Sb., kterou se mìní vyhlá�ka è. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potøeb,ve znìní vyhlá�ky è. 510/2002 Sb.Ing. Anna Libnarová MF, Ing. Helena Èornejová ÈMKOS
Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 7, § 49 odst. 10,  § 60 a   62 odst. 4 zákona è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnìnìkterých souvisejících zákonù (rozpoètová pravidla), ve znìní zákona è. 479/2003 Sb. a zákona è. 377/2005 Sb. a podle § 33 odst. 4 zákona è.250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù: 
Vyhlá�ka è. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potøeb, ve znìní vyhlá�ky è. 510/2002 Sb.  se mìní takto:§ 12Penzijní pøipoji�tìníOrganizaèní slo�ky státu a státní pøíspìvkové organizace mohou z fondu hradit za své zamìstnance èást pøíspìvku na penzijní pøipoji�tìní 1),nejvý�e v�ak 90 % èástky, kterou se zamìstnanec zavázal hradit. Pøíspìvkové organizace zøízené územními samosprávnými celky mohou z fon-du hradit za své zamìstnance pøíspìvek na penzijní pøipoji�tìní 1) nebo jeho èást.1) Zákon è. 42/1994 Sb. , o penzijním pøipoji�tìní se státním pøíspìvkem a o zmìnách nìkterých zákonù souvisejících s jeho zavedením, ve znìnípozdìj�ích pøedpisù.§ 12a Pojistné na soukromé �ivotní poji�tìníZ fondu lze hradit poji��ovnì za zamìstnance èást pojistného na soukromé �ivotní poji�tìní na základì pojistné smlouvy uzavøené mezi zamìst-nancem jako pojistníkem a poji��ovnou, která je oprávnìna k provozování poji��ovací èinnosti na území Èeské republiky podle zvlá�tníhoprávního pøedpisu 2) , nejvý�e v�ak 50 % èástky pojistného, kterou se zamìstnanec zavázal hradit, za podmínky, �e ve smlouvì byla sjednánavýplata pojistného plnìní a� po 60 kalendáøních mìsících a souèasnì nejdøíve v roce dosa�ení vìku 60 let.2) Zákon è. 363/1999 Sb. , o poji��ovnictví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o poji��ovnictví), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

Komentáø k ustanovení § 12Novì ustanovení § 12 v návaznosti na novelu ustanovení § 49 odst. 10 a § 62 odst. 4 zákona è. 218/2000 Sb., ve znìní zákona è. 377/2005 Sb.,stanoví jiný re�im pro poskytování pøíspìvku na penzijní pøipoji�tìní pro organizaèní slo�ky státu a státní pøíspìvkové organizace. Zákon è.377/2005 Sb., kterým byl novelován zákon è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech zmìnil u tìchto organizaci mo�nost pøispívat napøíspìvek na penzijní pøipoji�tìní se státním pøíspìvkem nebo jeho èást, pouze na mo�nost hradit èást pøíspìvku. To znamená, �e v roce 2006 by u� nemìl být hrazen celý pøíspìvek na penzijní pøipoji�tìní, pokud si zamìstnanec sám nic nehradí. Od1. 1. 2007 bude mo�no za zamìstnance hradit z fondu kulturních a sociálních  potøeb èástku, která je limitována vý�í do 90 % èástky,kterou si hradí zamìstnanec sám.
I. Pravidla pro poskytování pøíspìvku na penzijní pøipoji�tìní u organizaèních slo�ek státu a státních pøíspìvkových organizaci     I nadále platí, �e z FKSP lze zamìstnancùm, kteøí uzavøeli smlouvu o penzijním pøipoji�tìní podle zákona è. 42/1994 Sb., o penzijním pøipo-ji�tìní se státním pøíspìvkem a o zmìnách nìkterých zákonù souvisejících s jeho zavedením, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, poskytovat pøíspìvekna toto pøipoji�tìni. S úèinnosti od 1. 1. 2007 vyhlá�ka stanovuje horní limit vý�e tohoto pøíspìvku. Novì tedy mù�e organizaèní slo�ka státu a státnípøíspìvková organizace z FKSP hradit pøíspìvek na penzijní pøipoji�tìní nejvý�e v hodnotì 90 % èástky, kterou si zamìstnanec hradísám ze svého vlastního pøíjmu.  Pøíklad: V zásadách pro èerpaní FKSP organizace stanoví (dohodne s odborovou organizaci) vý�í pøíspìvku na penzijní pøipoji�tìní napø. 100Kè mìsíènì, 300 Kè mìsíènì, 500 Kè mìsíènì apod.  Nadále platí, �e zamìstnanec má nárok na tento pøíspìvek pouze v pøípadì, �e si uzavøelsmlouvu s penzijním fondem o penzijním pøipoji�tìní podle zákona è. 42/1994 Sb., tj. �e  je úèastníkem penzijního pøipoji�tìní se státnímpøíspìvkem. Vzhledem k tomu, �e hodnoty pojistného, které si platí sami zamìstnanci se v praxi znaènì li�í musí organizace vypoèítat vý�ípøíspìvku z FKSP pro ka�dého konkrétního zamìstnance a porovnat ji s limitem stanoveným v tomto ustanovení. Pokud je èástka stanovená vzásadách o èerpaní fondu vy��í ne� dovoluje vyhlá�ka (tj. je vy��í ne� 90 % toho co si hradí zamìstnanec sám) pak se u pøíslu�ného zamìst-nance úhrada s FKSP sní�í. Pokud si zamìstnanec platí více pak se mu z FKSP hradí pøipoji�tìní ve vy��í stanovené v zásadách. 
Pøíklady vý�e pøíspìvku na penzijní pøipoji�tìní (PP) hrazené z FKSP v závislosti od èástky hrazené zamìstnancem  a)Èástka hrazená zamìstnancem na PP(v Kè za mìsíc) 0 100 200 300 400 500 600 700 - 120090 % èástky placené zamìstnancem 0 90 180 270 360 450 540 620-1080Pøíspìvek z FKSP dle zásad o èerpání fondu -  100 Kè mìsíènì  Maximální úhrada na PP z FKSPkonkrétnímu zamìstnanci v závislostiod èástky, kterou si hradí sám (v Kè za mìsíc) 0 90 100 100 100 100 100 100To znamená zamìstnancùm, kteøí uzavøeli smlouvu s penzijním fondem tak, �e jim bude pøispívat pouze zamìstnavatel nelze poskytovat �ád-ný pøíspìvek z FKSP. Zamìstnancùm, kteøí se ve smlouvì zavázali, �e budou na své penzijní pøipoji�tìní platit èástku 100 Kè mìsíènì lze vtomto pøípadì pøispívat z FKPS èástkou 90 Kè mìsíènì. V�em ostatním, tj. v�em, kteøí si ze svého hradí 200 a více korun bude organizace vtomto pøípadì pøispívat èástkou 100 Kè mìsíènì.b)Èástka hrazená zamìstnancem na PP(v Kè za mìsíc) 100 200 300 400 500 600 700 800-120090 % èástky placené zamìstnancem 90 180 270 360 450 540 620 720 -1080Pøíspìvek z FKSP dle zásadách pro èerpání fondu - 300 Kè mìsíènìMaximální úhrada na PP z FKSPkonkrétnímu zamìstnanci v závislosti od èástky, kterou si hradí sám (v Kè za mìsíc) 90 180 270 300 300 300 300 300Zamìstnancùm, kteøí se ve smlouvì zavázali, �e budou na své penzijní pøipoji�tìní platit ze svého pøíjmu èástku 100 Kè mìsíènì bude organi-
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zace v tomto pøípadì pøispívat z FKPS èástkou 90 Kè mìsíènì. Zamìstnancùm, kteøí si platí 200 Kè mìsíènì se z FKPS uhradí 180 Kè mìsíènì.Zamìstnancùm, kteøí si platí èástku 300 Kè mìsíènì bude organizace pøispívat z FKPS èástkou 270 Kè mìsíènì.V�em ostatním, tj. tìm, kteøíse ve smlouvì zavázali ze svého hradí na penzijní pøipoji�tìní 400 a více korun mìsíènì bude organizace pøispívat stejnou èástkou, a to 300 Kèmìsíènì.
I. Pravidla pro poskytování pøíspìvku na penzijní pøipoji�tìní u pøíspìvkových organizaci zøízených územními samosprávnými celky    
U pøíspìvkových organizací zøízených územními samosprávnými celky ke �ádné zmìnì nedochází, zùstává v platnosti ustanovení § 27odst. 5 vìty tøetí zákona  è. 2/1994 Sb., které umo�òuje z FKSP hradit pøíspìvek na penzijní pøipoji�tìní se státním pøíspìvkem v�em zamìst-nancùm pøíspìvkové organizace zøízené uzemním samosprávním  v hodnotì stanovené v zásadách pro èerpaní fondu, bez ohledu na vý�ihrazenou samotným zamìstnancem.

Komentáø k ustanovení § 12a
Zákonem è. 377/2005 Sb., o doplòkovém dozoru nad bankami, spoøitelními a úvìrovými dru�stvy, institucemi elektronických penìz, poji��ov-nami a obchodníky s cennými papíry ve finanèních konglomerátech a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù (zákon o finanèních konglomerátech),byl novelován § 49 odst.10 a § 62 odst. 4 zákona è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech èim� bylo umo�nìno, aby i organizaèní slo�kystátu a státní pøíspìvkové organizace mohly za své zamìstnance hradit z FKSP poji��ovnì èást pojistného na soukromé �ivotní poji�tìní1. 1) § 49 odst. 10 zákona è. 218/2000 Sb., ve znìní pozdìj�ích pøedpisù "organizaèní slo�ka státu mù�e za své zamìstnance hradit èást pøíspìvku na penzijní pøipoji�tìní a èást pojistnéhona soukromé �ivotní poji�tìní, které hradí zamìstnavatel poji��ovnì na základì pojistné smlouvy uzavøené mezi zamìstnancem jako pojistníkem a poji��ovnou pouze z fondu kulturnícha sociálních potøeb. Podmínky úhrady pojistného a jeho vý�i upraví vyhlá�ka o fondu kulturních a sociálních potøeb.§ 62 odst. 4  zákona è. 218/2000 Sb., ve znìní pozdìj�ích pøedpisù "pøíspìvková organizace mù�e za své zamìstnance hradit èást pøíspìvku na penzijní pøipoji�tìní 12a) a èást pojist-ného na soukromé �ivotní poji�tìní, které hradí zamìstnavatel poji��ovnì na základì pojistné smlouvy uzavøené mezi zamìstnancem jako pojistníkem a poji��ovnou pouze z fondu kul-turních a sociálních potøeb. Podmínky úhrady pojistného a jeho vý�i upraví vyhlá�ka o fondu kulturních a sociálních potøeb.Ustanovení § 12a se vztahuje i na pøíspìvkové organizace zøízené územními samosprávnými ponìvad� zákon è. 250/2000 Sb., o rozpoè-tových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, �ádné omezení pro pøíspìvkové organizace pøi poskytování tohotopøíspìvkù neobsahuje.Na základì vý�e uvedené úpravy byla vyhlá�kou è. 100/2006 Sb., s úèinnosti od 1. 4. 2006 provedená novela vyhlá�ky è. 114/2002 Sb. oFKSP a do vyhlá�ka  byl doplnìn nový § 12a), který umo�òuje organizaèním slo�kám státu, státním pøíspìvkovým organizacím apøíspìvkovým organizacím zøízeným územními samosprávními celky poskytovat svým zamìstnancùm, kromì pøíspìvku na penzijnípøipoji�tìní také pøíspìvek na soukromé �ivotní poji�tìní. 
Pro poskytování pøíspìvku vyhlá�ka stanoví následující podmínky a omezení:1) pøíspìvek na soukromé �ivotní poji�tìní za zamìstnance mù�e organizace uhradit pouze na základì pojistné smlouvy uzavøené mezi zamìst-nancem a poji��ovnou, která je oprávnìna k provozování poji��ovací èinnosti na území ÈR podle zákona o poji��ovnictví, 2) pøíspìvek z FKSP nesmí být vy��í ne� 50 % èástky pojistného, kterou se zamìstnanec zavázal hradit sám. Pokud je èástka stanovená vzásadách o èerpaní fondu vy��í ne� dovoluje vyhlá�ka pak se u pøíslu�ného zamìstnance úhrada z FKSP sní�í. Pokud si zamìstnanec platí vícene� stanoví zásady pak se z FKSP hradí pøipoji�tìní ve vy��í stanovené v zásadách, 3) ve smlouvì o �ivotním poji�tìní (uzavøené mezi zamìstnancem a poji��ovnou) musí byt sjednáno, �e výplata pojistného plnìní nastane a� po60 kalendáøních mìsících a souèasnì nejdøíve v roce kdy poji�tìný zamìstnanec dosáhne vìku 60 let.
Pøíklady vý�e pøíspìvku na �ivotní poji�tìní (�P) hrazené z FKSP v závislosti od èástek hrazených zamìstnancemÈástka na �P hrazená zamìstnancem (v Kè za mìsíc) 0 100 200 300 400 500 600 700 - 120050 % èástky placené zamìstnancem 0 50 100 150 200 250 340 350 -600Pøíspìvek z FKSP na �ivotní poji�tìní dle zásad o èerpání fondu - 250 Kè mìsíènì  Maximální úhrada na �P z FKSPkonkrétnímu zamìstnanci v závislostiod èástky, kterou si hradí sám (v Kè za mìsíc) 0 50 100 150 200 250 250 250Zamìstnancùm, kteøí se ve smlouvì zavázali, �e budou na své �ivotní poji�tìní platit èástku 100 Kè mìsíènì lze v tomto pøípadì pøispívat zFKPS èástkou 50 Kè mìsíènì. Zamìstnancùm, kteøí si zaplatí 200 Kè mìsíènì lze z FKPS uhradit èástku 100 Kè mìsíènì. Zamìstnancùm, kteøízaplatí ze svého èástku 300 Kè mìsíènì uhradí organizace z FKPS èástkou 150 Kè mìsíènì. Zamìstnancùm, kteøí zaplatí èástku 400 Kè mìsíènìuhradí organizace v tomto pøípadì z FKPS èástku 200 Kè mìsíènì.  V�em ostatním, tj. v�em, kteøí ze svého hradí 500 Kè a více korun bude or-ganizace pøispívat èástkou 250 Kè mìsíènì.Obecnì k obou ustanovením: Konkrétní vý�i pøíspìvku na penzijní pøipoji�tìní i �ivotní poji�tìní je nutné stanovit (dohodnout s odborovou organizací) v zásadách o èerpánífondu. V praxi se u plnìní z FKSP v pøevá�né vìt�inì organizaci vyu�ívá jednotná vý�e pøíspìvku, av�ak pøíspìvek zamìstnancùm lze posky-tovat i v rozdílné vý�i. Pokud organizace uva�uje o rozdílné vý�i pøíspìvku, tak je nutné respektovat ustanovení § 1 odst. 3 a 4 zákoníku práce,které zakazuje diskriminaci zamìstnancù pøi poskytování tohoto plnìní: Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 zákoníku práce:odst. 3: "zamìstnavatelé jsou povinni zaji��ovat rovné zacházení se v�emi zamìstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky vèetnìodmìòování za práci a jiných penì�itých plnìní a plnìní penì�ité hodnoty,�odst. 4: "v pracovnìprávních vztazích je zakázána pøímá i nepøímá diskriminace z dùvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnick-ého pùvodu, národnosti, státního obèanství, sociálního pùvodu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, vìku, nábo�enství èi víry, majetku, man�elskéhoa rodinného stavu nebo povinností k rodinì, politického nebo jiného smý�lení, èlenství a èinnosti v politických stranách nebo politických hnutích,v odborových organizacích nebo organizacích zamìstnavatelù; diskriminace z dùvodu tìhotenství nebo mateøství se pova�uje za diskriminaci zdùvodu pohlaví. Za diskriminaci se pova�uje i jednání zahrnující podnìcování, navádìní nebo vyvolávání nátlaku smìøujícího k diskriminaci.

Vyhlá�ka è. 100/2006 Sb., kterou se mìní vyhlá�ka è. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potøeb,ve znìní vyhlá�ky è. 510/2002 Sb.
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DOTAZYDotaz è. 1: Lze pou�it prostøedky FKSP na nákup osvì�ovaèù vzduchu do prostoru, ve kterých se zdr�uji zamìstnanci, napø. sborovna, kabinet,toaleta apod., Odpovìï: Ne, nelze. Povinnost zamìstnavatele vytváøet pracovní podmínky, které umo�òují bezpeèný výkon práce, odstraòovat rizikové anamáhavé práce a zøizovat, udr�ovat a zlep�ovat zaøízení pro zamìstnance, vèetnì vzhledu a úpravy pracovi�� stanoví § 139 zákoníku práce.Náklady spojené s plnìním tohoto úkolu hradí organizace z rozpoètových výdajù (nákladù). Z FKSP lze pøispívat na nákup vybavení kezlep�ení pracovních podmínek zamìstnancù, a to nad rámec povinného vybavení. Za povinné vybavení se pova�uje ve�keré vybavení nutné pro bezpeèný výkon práce zamìstnance, vybavení pro ochranu osobní vìci zamìst-nancù, a dal�í. Patøi zde také povinnost zamìstnavatele udr�ovat prostory, ve kterých se zdr�ují zamìstnanci (tj. zaøízení pro oddych za-mìstnancù, pracovní kabinet, toalety  apod.) v èistotì a poøádku. Dotaz è. 2: Lze plnìní z prostøedku FKSP poskytovat prostøednictvím, tzv. "osobních úètù zamìstnancù". Odpovìï: Ve vìt�inì pøípadù jde pouze o snahu zavést pøehlednìj�í systém èerpání prostøedkù z fondu, napø. umo�nit zamìstnancùm, aby simohli vybírat ze dvou skupin plnìní, napø.: v zásadách pro èerpaní fondu organizace bylo dohodnuto, �e pøíspìvek na vyu�ívání kulturních,sportovních a rekreaèních zaøízení èiní 5000 Kè (pro pøíslu�ný kalendáøní rok), s tím, �e zamìstnance si sám zvolí zda jej vyu�ije na rekreaci,rehabilitaci a nebo formou vstupenek na  sportovní akce resp. na kulturní pøedstavení. Kromì toho se také objevují snahy pou�ívat prostøedky fondu prostøednictvím, tzv. "osobních úètù zamìstnancù" jako doplnìk k odmìòování,tj. ke stimulaci zamìstnancù k lep�ím pracovním výkonùm. K tomu je nutné sdìlit, �e pøi tvorbì pravidel pro èerpaní fondu a sestavovánírozpoètu fondu musí organizace respektovat základní poslání fondu, který je definováno rozpoètových pravidlech (zákon è. 250/2000 Sb. azákon è. 218/2000 Sb., ve znìní pozdìj�ích pøedpisù), která stanoví: "Fond kulturních a sociálních potøeb je urèen k zabezpeèování kul-turních a sociálních potøeb zamìstnancù, bývalých zamìstnancù, �ákù uèili�� a jejich rodinných pøíslu�níkù." Z této definice základníhourèení fondu lze jednoznaènì dovodit, �e èást plnìní poskytovaná z FKSP má být vázána na øe�ení sociálních problémù zamìstnancù (tj. na so-ciální výpomoci, pùjèky na bytové i sociální úèely, na stravování, zlep�ení pracovních podmínek apod.) na základì konkrétních sociálníchpomìrù jednotlivých zamìstnancù, èi skupin zamìstnancù a dal�í èást prostøedkù má být vyèlenìna na kulturní aktivity, na rehabilitaci a pod-poru dal�ích volno èasových aktivit zamìstnancù (tj. na pøíspìvky na kulturní a sportovní aktivity, rekreace, rehabilitace a dal�í, které lze z to-hoto fondu poskytovat). Tzn., i kdy� je fond kulturních a sociálních potøeb jedním z fondù zamìstnavatele, není ze zákona urèen kezvy�ování motivace zamìstnancù k lep�ím pracovním výkonùm ani k oceòování pracovních zásluh zamìstnancù a zákon ani vyhlá�kataké nezná pojem "osobní úèet".Dotaz è. 3: Prosím o upøesnìní informace, co se týká úrokù a poplatkù z úètu FKSP. § 138 zákona è. 541/2004 Sb., �kolský zákon nás infor-muje, cituji ...sdru�ené prostøedky FKSP se vedou na zvlá�tním úètu, úroky jsou pøíjmem tohoto úètu, úhrady za bankovní slu�by jsou výdajemtohoto úètu.  Máme rozumìt této informaci tak, �e úroky a poplatky z úètu FKSP se ji� nepøevádí na bì�ný úèet, jak tomu bylo v minulých letech(nestávají se pøíjmem a výdajem bì�ného úètu), ale úètu FKSP?Odpovìï: Ne, toto ustanovení neupravuje vedení úètu FKSP. Prostøedky FKSP se ukládají na samostatném úètu u bank a poboèekzahranièních bank (§ 3 odst. 2 vyhlá�ky è. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. U organizaèní slo�ky státu jsou úroky z úètuFKSP pøíjmem státního rozpoètu a úhrady za bankovní slu�by jsou výdajem státního rozpoètu (§ 45 odst. 8 zákona è. 218/2000 Sb.). Upøíspìvkových organizací jsou úroky z  úètù FKSP pøíjmem organizace a úhrady za bankovní slu�by jsou výdajem organizace. Ustanovení § 138 zákona è. 541/2004 Sb., �kolský zákon, upravuje tvorbu FKSP u �kolské právnické osoby. Odstavec 4 tohoto ustanovenístanoví, �e �kolské právnické osoby zøizované krajem, obcí nebo svazkem obcí mohou sdru�ovat prostøedky fondu kulturních a sociálníchpotøeb. V návaznosti pak odst. 8 cit. ustanovení zmiòovaný v dotaze ukládá �kolské právnické osobì, �e pokud dojde ke sdru�ení prostøedkuFKSP, tak týto "sdru�ené prostøedky se vedou na zvlá�tním úètu, jeho� nepou�ité zùstatky se pøevádìjí do dal�ích let. Úroky z tohoto úètu jsoupøíjmem tohoto úètu, úhrady za bankovní slu�by jsou výdajem tohoto úètu". Co� je stejný postup jako platí pro sdru�ovaní prostøedkù organizaèních slo�ek státu a státních pøíspìvkových organizaci.- Sdru�ování prostøedkù FKSP u organizaèních slo�ek státu a státních pøíspìvkových organizací umo�òuje ustanovení § 72 zákona è. 218/2000Sb., rozpoètová pravidla, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. - Sdru�ování prostøedkù FKSP u pøíspìvkových organizací zøízených ÚSC upravuje ustanovení § 33a zákona è. 557/2004 Sb., kterým se mìnízákon è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.- Správce sdru�ených prostøedkù vede pøijaté sdru�ené prostøedky na zvlá�tním úètu. Na rozdíl od FKSP úroky z vkladù na tomto úètu, jsoupøíjmem sdru�eného fondu a úhrady za bankovní slu�by jsou hrazené ze sdru�ených prostøedkù (§ 72 odst. 3 zákona è. 218/2000 a § 33a) zákonaè. 250/2000 Sb., ve znìní pozdìj�ích pøedpisù). V Praze dne 25. 4. 2006

Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potøeb 
Ing. Anna Linbnarová, Ing. Helena ÈornejováMgr. Helena Peterová
Dotaz è. 1: Pøíspìvek z FKSP narekreaèní pobyty vèetnì rehabili-tace, zájezdy, vstupenky na kul-turní a sportovní akce, nákup vi-tamínových prostøedkù aj. jestanoven ve vý�i 3500 Kè roènìna zamìstnance v hlavním asoubì�ném pracovním pomìru.Od bøezna 2005 pobírá jedna zezamìstnankyò plný invalidní dù-chod její pracovní pomìr trváale pracuje pouze na polovièníúvazek. Souèasnì s tím jí bylosdìleno, �e vzhledem ke krat�ímuúvazku mù�e vý�e uvedenýpøíspìvek z fondu èerpat pouze v

polovièní vý�i. Zamìstnankyni sezda toto rozhodnuti neadekvátní,proto�e vyu�ívá pøíspìvek k re-habilitaèním procedurám a tím izlep�ení svého pracovního po-tenciálu. Je postup organizacesprávný? Odpovìï: Ne takový postupnení vhodný. Právní pøedpisy,které upravují okruh osob,kterým je fond kulturních a so-ciálních potøeb urèen, pou�ívajívýhradnì pojem zamìstnanec(viz § 48 a 60 zákona è.218/2000 Sb. rozpoètová pravid-la, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,§ 33 zákon è. 250/200 Sb., orozpoètových pravidlech územ-ních rozpoètù, § 140 zákoníkupráce, § 3 odst. 3 vyhlá�ky è.

114/2002 Sb., o fondu kulturnícha sociálních potøeb). Na základìvý�e uvedeného máme zato, �e uzamìstnancù pracujících naèásteèný úvazek, v hlavním pra-covním pomìru, pøi stanovenívý�e pøíspìvku z fondu nenívhodné pou�it zásadu"pomìrným dílem" podle délkyúvazku. Èerpání z fondu seneodvíjí od délky odpracovanédoby, ale od statutu zamìst-nance. 
Dotaz è. 2: Z FKSP lze poskyto-vat zamìstnancùm vìcné ipenì�ní dary pøi prvním od-chodu do starobního a plného in-validního dùchodu. V zásadáchpro èerpání fondu v pro tento

úèel stanovená èástka 5 000 Kè.Dotaz zní: je mo�né, aby zamìst-navatel stanovil, �e dar mohouèerpat pouze zamìstnanci, kteøív pøíslu�ném kalendáøním rocepøi prvním odchodu do starob-ního nebo plnì invalidního dù-chodu dosáhli vìku 60 let?Odpovìï: Ne, takový postupnení mo�ný. Ustanovení § 14vyhlá�ky è. 114/2002 Sb., o FK-SP, ve znìní pozdìj�ích pøed-pisù, stanoví, �e "z fondu lzeposkytovat zamìstnancùm vìcnénebo penì�ní dary pøi prvním
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odchodu do starobního neboplného invalidního dùchodu".�ádné dal�í podmínky ve vztahuk zamìstnanci nestanoví. Pokudse organizace rozhodla týto daryposkytovat, pak má povinnostpøi prvním odchodu zamìst-nance do starobního neboplného invalidního dùchodu mupøíslu�ný dar poskytnout, a tobez ohledu na jeho vìk. Vzásadách o èerpání fondu mù�eorganizace stanovit nebo vkolektivní smlouvì sjednatpouze objem finanèníchprostøedkù urèených na dary (vrámci stanoveného limitu) avý�i daru. Vázat poskytnutí daruna dosa�ení urèitého vìku za-mìstnance nelze. Takový postupby znamenal poru�ení povinnos-ti stanovené zamìstnavateli vustanovení § 1 odst. 4 zákoníkupráce, které zakazuje pøi posky-tování penì�ních i nepenì�níchplnìní pøímou i nepøímoudiskriminaci z dùvodu vìku za-mìstnance. 
Dotaz è. 3: Organizace pøi �i-votním jubileu 50 let poskytujedar ve vý�í 2000 Kè. Lze poskyt-nou tento dar v penì�ní formì,ani� by èástka byla zdanìna?Jde o jedliny dar poskytnuty za-mìstnanci v pøíslu�ném kalen-dáøním roce.Odpovìï: Ne, nelze. Od danì zpøíjmu jsou osvobozeny pouzenepenì�ní dary z FKSP, a to a�do úhrnné vý�e 2000 Kè roènìu ka�dého zamìstnance.Ve�keré penì�ní dary anepenì�ní dary nad úhrnnouèástku 2000 Kè roènì u jed-notlivce jsou zdanitelným pøíj-mem, tzn. hodnota tìchto darùse v mìsíci kdy jim byl darposkytnuty z fondu pøipoète kplatu (ke mzdì) zamìstnance azdaní se.
Dotaz è. 4: Organizace pøi �i-votním jubileu 50 let poskytujedar ve vý�í 2000 Kè v nepenì�níformì (vìcný dar). Jak postupo-vat kdy� hodnota zakoupenéhodaru je vy��í. Lze z fondu  uhradit 2000 Kè stím, �e na zbytek èástky se slo�íkolegové? Úèetní doklad(paragon nebo faktura) zní navy��í èástku, proto�e obchodnerozdìluje èástku, tak�e bude v

úèetnictví zalo�en doklad naskuteènou hodnotu daru.Pøíklad: zakoupený zlaténáu�nice v hodnotì 2450 Kè, or-ganizace z fondu uhradila  2000Kè a zbytek doplatí kolegové. Jetento postup mo�ný?Odpovìï: Ne, takový postupnení správný. Pøi poskytovánínepenì�ního daru uhradí organi-zace z FKSP v�dy celou hodnotudaru, které je uvedená na úèet-ním dokladu a zamìstnanci paktento dar poskytne za cenusní�enou o pøíspìvek. To zna-mená rozdíl mezi skuteènouhodnotou daru a pøíspìvkem zFKSP - v tomto pøípadì ve vý�i450 Kè uhradí (slo�í) do poklad-nì organizace sám obdarovaný,jeho kolegové nebo napø. iodborová organizace, pokud jejubilant jejim èlenem. 
Dotaz è. 5: Lze z fondu zakoupitzamìstnanci dar mìsíc nebo vícepo narozeních ale do konce roku,kdy narozeniny zamìstnanecoslavil?Odpovìï: Ano, lze. Dary z fon-du pøi pøíle�itosti �ivotního ju-bilea nebo pracovního výroèí lzev pøípadì, �e do�lo k opomenutiposkytnout i následnì, nej-pozdìji v�ak do konce kalen-dáøním roce, kdy nárok na plnìnívznikl. 
Dotaz è. 6: Organizacezabezpeèuje stravování zamìst-nancù prostøednictvím jinéhosubjektu (smlouvou s jinoupøíspìvkovou organizaci). Lzezamìstnanci, který v prùbìhustanovené smìny, napøíklad poodpracovaní 5 hodin byl vyslánna pracovní cestu poskytnoutpøíspìvek na závodnistravování?   Odpovìï: Ne, nelze. Pøizabezpeèování stravováníprostøednictvím jiného subjektunelze zamìstnanci, který bylbìhem stanovené smìny vyslánna pracovní cestì, která trvaladéle ne� 5 hodin poskytnoutpøíspìvek na stravování, a to aniz rozpoètu (nákladù) organizaceani z FKSP. V pøípadì, �e je za-mìstnanec, v prùbìhu stanovenésmìny, byl vyslán na pracovnícestu krat�í ne� 5 hod. (tj. beznároku na stravné) nebo v pøí-padì, �e odpracuje celou smìnua pote je vyslán na pracovní ces-tu pak mu lze poskytnoutpøíspìvek na stravování, a to jakz FKSP, tak rozpoètu (nákladù)organizace. 
Dotaz è. 7: Lze z fondu poskyto-

vat pùjèku na zakoupenípozemku na stavbu rodinnéhodomu?Odpovìï: Za pøedpokladu, �ezamìstnanec dolo�í stavební po-volení nebo dolo�í, �e o stavebnípovolení na výstavbu rodinnéhodomu urèeného pro jeho vlastníbydlení po�ádal, se to nevyluèu-je. Je ale nutné zamìstnanceupozornit (nejlépe pøímo vesmlouvì o pùjèce), �e v pøípadì,�e stavební povolení nezíská ave smluveném èase organizacinedodá bude muset poskytnutoupùjèku vrátit.  
Dotaz è. 8: Lze z fondu zakoupitstlaèený kyslièník uhlièitý  navýrobu sody?Odpovìï: Ne, nelze. Jde onákup suroviny na výrobu nápo-je. Z fondu kulturních a sociál-ních potøeb lze podle § 3 odst. 1vyhlá�ky èerpat prostøedky fon-du pouze na výdaje podle § 4 a�14 vyhlá�ky. �ádné z tìchto us-tanovení neumo�òuje, kromìzávodního stravování, které up-ravuje zvlá�tní pøedpis, pøispívatna podávání nápojù. Posky-tování ochranných nápojù upra-vuje zákoník práce (§ 133 adal�í) a naøízení vlády è.178/2001 Sb., kterým se stanovípodmínky ochrany zdraví pøipráci. Pokud organizace posky-tuje ochranné nápoje v souladu snaøízením vlády, pak náklady stím spojené hradí z rozpoè-tových výdajù (nákladù).
Dotaz è. 9: Lze plnìní z fondupodle ustanovení 4 a� 14 vy-hlá�ky realizovat formou nákupupenì�ní poukázky na pøedempøesnì vyznaèený úèel? Pokudano, lze takové plnìní pova�ovatnepenì�ní pnìní?Odpovìï: Poukázky, na kterýchje pøesnì vyznaèený úèel, lzepou�ít i pøi poskytování nepe-nì�ního plnìní z fondu kul-turních a sociálních potøeb. Pøiplnìní poskytovaného zamìst-nancùm z prostøedkù FKSP jetøeba dodr�et nejen úèel, na kterýmù�e být pøíspìvek nepenì�níformou poskytnut, ale taképravidla pro hospodaøení s fon-dem obsa�ená v § 3 vyhlá�ky è.114/2002 Sb., o fondu kulturnícha sociálních potøeb. Podle us-tanovení § 3 odst. 3 vyhlá�kymù�e organizaèní slo�ka státunebo pøíspìvková organizacepøispívat pouze na èinnosti, kteréorganizuje nebo spoluorganizujenebo poøídí od jiné organizace.Tato podmínka, jako� i pod-

mínky stanovené v § 4 vyhlá�kymusí být splnìny i v pøípadìpou�ívání poukázek (§ 535 an.obèanského zákoníku) pøi po-skytování nepenì�ního plnìní zfondu kulturních a sociálníchpotøeb.  Za nepenì�ní plnìní ze stranyzamìstnavatele vùèi svému za-mìstnanci lze pova�ovat prodaòové úèely i takové plnìní,které je zamìstnanci poskytnutoprostøednictvím tzv. poukázek,je-li na nich pøesnì vyznaèenkonkrétní úèel nepenì�níhoplnìní a jejich nominální hodno-ta. Takové poukázky jsou u za-mìstnancù osvobozeny od danìz pøíjmù fyzických osob zezávislé èinnosti a funkèníchpo�itkù, ov�em jen za podmínekstanovených v pøíslu�ných usta-noveních zákona è. 586/1992Sb., o daních z pøíjmù, ve znìnípozdìj�ích pøedpisù, napø. v us-tanovení § 6 odst. 9 písm. b), d)a písm. ch) zákona. Takovépoukázky nesmí být ov�em za�ádných okolností smìnitelnéza peníze, tj. lze je vyu�ít jenpro poskytnutí urèité slu�by,vìci, zbo�í atp. Zamìstnavateluhradit v�dy celou nominálníhodnotu poukázky urèené pronepenì�ní plnìní a tu pak za-mìstnanci poskytnout za pøedemdohodnutých podmínek, tj. bezúhrady nebo pøípadnì za cenusní�enou o urèitou èástku (má-liv úmyslu za podmínek pøedemdohodnutých v pravidlech proèerpání fondu, resp. v kolektivnísmlouvì na konkrétní úèelposkytnout ménì, ne� je nom-inální hodnota poukázky).Podmínky daòového osvo-bození jsou tedy splnìny i zaokolností, kdy zamìstnanecèást hodnoty nepenì�níhoplnìní zamìstnavateli uhradíze svého. 
Dotaz è. 9: Organizace pøispívázamìstnancùm na penzijnípøipoji�tìní dle § 12 vyhlá�ky.Ná� dotaz zní lze náklady napøevod prostøedkù z FKSP dopøíslu�ného penzijního fondu(podle toho jak si jej zamìst-nanec zvolil) hradit z rozpoètuorganizace. Nebo náklady napøevod musí hradit zamìstnanec.Odpovìï: Náklady na pøevodpøíspìvku na penzijní pøipo-ji�tìní podle ustanovení § 12vyhlá�ky è. 114/2002 Sb., hradíorganizace z rozpoètu (nákladù). 
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Nová pùsobnost úøadù práce pøi posuzování zdravotního stavu    
Zmìny v zákonì o zamìstnanosti

Zákon o zamìstnanosti è.435/2004 Sb., upravuje postavenía nároky osob se zdravotnímposti�ením a  povinnosti zamìst-navatelù pøi jejich zamìstnávání.Od 1. èervence 2006 tento zákonvýznamným zpùsobem novelizujezákon è. 109/2006, kterým se mìnínìkteré zákony v souvislosti s pøi-jetím zákona o sociálníchslu�bách. Do zákona o zamìst-nanosti zaøazuje  právní úpravuposuzování zdra-votního stavu os-ob, kterým vznikají nároky  so-ciálního nebo dùchodovéhocharakteru.Dùvody pro novelu zákonaPodle souèasného právního stavuposuzují zdravotní stav a dùsledky znìj vyplývající okresní správy so-ciálního zabezpeèení svými lékaøi.Jedná se  o pojistné systémy (dù-chodové a nemocenské poji�tìní), anepojistné systémy (napø. zamìst-nanost, sociální péèe a státní sociál-ní podpora). Pøevedeno do"neprávnické"  terminologie jdenapø. o posuzování zdravotníhostavu u èásteènì nebo plnì invalid-ních dùchodcù, pro poskytování  so-ciálních pøíspìvkù, posouzeníèásteèné nebo úplné bezmocnostiapod.Okresní správy sociálního zabez-peèení jsou jako organizaèní slo�kystátu zøízeny pøedev�ím k plnìníúkolù v dùchodovém a nemocen-ském poji�tìní. Ostatní agendyvykonávají na úkor tìchto pojist-ných systémù. Tato skuteènost jejedním z dùvodù, proè nový zákonpøenesl od 1. 7. 2006 kompetenciposuzování zdravotního stavu vnepojistných systémech na úøadypráce. Dal�ím dùvodem pro tutozmìnu je skuteènost, �e úøady prácejsou po zru�ení okresních úøadù je-dinými státními úøady v oblasti pù-sobnosti Ministerstva práce a sociál-ních vìcí, které mohou zajistit jed-notný pøístup pøi posuzovánízdravotního stavu. Pøitom posou-zení zdravotního stavu je dùle�itýmvýchodiskem pro pøiznávání dávekze systémù sociální ochrany finan-covaných pøevá�nì ze státníhorozpoètu.Zdravotní stav a nové zamìstnáníPodle souèasné úpravy v zákonì ozamìstnanosti jsou uchazeèi o za-mìstnání povinni podrobit sevy�etøení zdravotního stavu, je-stli�e  hledají nové zamìstnání a�ádají o poskytování podpory vnezamìstnanosti.Posouzení zdravotního stavu fyzickéosoby pro potøeby zamìstnanosti máúzkou návaznost na provádìní poli-tiky zamìstnanosti, zejména pøizprostøedkování zamìstnání nebo pøivolbì vhodných nástrojù aktivnípolitiky zamìstnanosti, napø. pøivytvoøení nových pracovních míst,rekvalifikaci apod. Vzhledem k to-mu, �e úøad práce dosud nemá vlast-ního lékaøe, spolupracuje pøi posu-zování zdravotního stavu fyzické

osoby, napø. uchazeèe o práci, sdal�ími lékaøi a zdravotnickými za-øízeními. Z  toho dùvodu je v zákonìo zamìstnanosti upravena jejich vzá-jemná souèinnost a její podmínky,která se bude od 1. èervence  2006roz�iøovat a prohlubovat.Uchazeè o zamìstnání je povinenpodle dosavadního právního stavuna výzvu úøadu práce absolvovatlékaøské vy�etøení, které by mìloprokázat jeho zdravotní zpùsobilostk nabízenému zamìstnání. Tatopovinnost není v rozporu se zásadousvobodné volby lékaøe, nebo� posu-zování zdravotního stavu, které neníurèeno k vymezení zpùsobilosti za-mìstnance k výkonu práce, mù�eobèan (zamìstnanec) absolvovat ukteréhokoliv zvoleného lékaøe.Zdravotnická zaøízení jsou povinnaza úhradu na �ádost úøadù práce do14 dnù provést vy�etøení zdravot-ního stavu fyzické osoby, která mázájem o zprostøedkování zamìstnání(§ 21 zákona  è. 435/2004 Sb.)Osoba, která po�aduje od úøadupráce slu�by podle zákona o zamìst-nanosti (napø. nové zamìstnání, rek-valifikaci apod.) má dal�í povinnos-ti. Je povinna úøadu práce sdìlit úda-je o svých zdravotních omezeních vrozsahu potøebném pro vyhledánívhodného zamìstnání, rekvalifikacia pro stanovení vhodné formy pra-covní rehabilitace a dále sdìlit, zdaje osobou se zdravotním posti�ením(§ 67 zákona è. 435/2004 Sb.).Uplatòuje-li fyzická osoba pracovníomezení ze zdravotních dùvodù, jepovinna je dolo�it lékaøským po-sudkem registrujícího praktic-kého lékaøe pro dìti a dorost nebopro dospìlé, nebo v pøípadì, �e re-gistrujícího lékaøe nemá, posudkemjiného o�etøujícího lékaøe.Prakticky to pro obèana znamená, �ese musí na �ádost úøadu práce po-drobit vy�etøení a) ve smluvním zdravotnickém za-øízení urèeném úøadem práce, pokud1. �ádá o zabezpeèení pracovní reha-bilitace nebo poskytnutí pøíspìvkuna vytvoøení chránìného pracovníhomísta (§ 75 zákona è. 435/2004 Sb.),nebo2. uvádí zdravotní dùvody, které jíbrání v plnìní povinností uchazeèe ozamìstnání, nebo v nástupu na rek-valifikaci,b) pøíslu�ným lékaøem závodní pre-ventivní péèe, pokud jde o po-souzení vhodnosti doporuèeného za-mìstnání z hlediska zdravotní zpù-sobilosti. V pøípadì, �e zamìstnava-tel nemá sjednán smluvní vztah kprovádìní závodní preventivní péèe,je to o�etøující lékaø.Dosavadní úprava v zákonì o za-mìstnanosti umo�òuje tak fyzickéosobì, aby se u úøadu práce zajímalao zamìstnání, které si sama z nej-rùznìj�ích osobních, rodinných, pro-fesních a dal�ích dùvodù zvolí. Máv�ak povinnost spoèívající vsouèinnosti s úøadem práce, napø.reagovat na informace a výzvy

úøadu práce související s nabízenýmimísty. S pøípadným ukonèením evi-dence nejsou spojeny �ádné sankcev oblasti dávek v nezamìstnanostiani v oblasti jiných systémù, napø.zdravotního a dùchodového po-ji�tìní. Zprostøedkovatelské slu�byúøadu práce jsou poskytovány bez-platnì.Nároky zdravotnì znevýhod-nìných osobFyzickým osobám se zdravotnímposti�ením  se poskytuje zvý�enáochrana na trhu práce.Osobami se zdravotním posti�enímjsou fyzické osoby, které jsou- orgánem sociálního zabezpeèeníuznány plnì invalidními,- orgánem sociálního zabezpeèeníuznány èásteènì invalidními,- rozhodnutím orgánu sociálníhozabezpeèení uznány zdravotnì zne-výhodnìnými.K uznání za obèana se zdravotnímposti�ením musí obèan splòovat dvìzákladní podmínky, a to nepøíznivýzdravotní stav, který musí býtdlouhodobý, tzn. takové povahy, �epodle poznatkù lékaøské vìdy potrváalespoò jeden rok, a v dùsledkudlouhodobì nepøíznivého zdravot-ního stavu mít podstatnì omezenoumo�nost pracovního uplatnìní,popøípadì pøípravy pro pracovní up-latnìní. Dùvod k pøiznání statutuzdravotnì posti�ené osoby jecharakterizován jako obecné sro-vnání mo�nosti pracovního uplat-nìní zdravého obèana stejného vìkua pohlaví a obèana s dlouhodobìnepøíznivým stavem bez ohledu nadosavadní zamìstnání nebo nadosa�ený stupeò kvalifikace.Omezená mo�nost uplatnìníO tom, zda jde o obèana se zdravot-ním posti�ením nebo o obèana stì��ím zdravotním posti�ením,rozhoduje posudková komiseokresní správy sociálního zabez-peèení zpravidla na �ádost obèana.Tímto rozhodnutím obèan prokazujesvoji zmìnìnou pracovní schopnost.Obèan je podle zákona è.155/1995Sb., o dùchodovém poji�tìní plnìinvalidní, jestli�e z dùvodu dlou-hodobì nepøíznivého zdravotníhostavu poklesla jeho schopnost sous-tavné výdìleèné èinnosti nejménì o66 % nebo je schopen pro zdravotníposti�ení soustavné výdìleèné èin-nosti jen za zcela mimoøádných pod-mínek.Tento typ plné invalidity spoèívá vpoklesu pracovního potenciálunejménì o 66 %. Za soustavnouvýdìleènou èinnost se nepova�ujeèinnost, která nemá charakter trval-osti, to je èinnost vykonávaná pouzepøíle�itostnì, èinnost malého roz-sahu nebo ekonomicky nevýznam-ná. Druhý typ plné invalidity pøi-pou�tí výdìleènou èinnost jen zazcela mimoøádných podmínek.Obèan je èásteènì invalidní a podlezákona jde pak o osobu se zdravot-ním posti�ením, jestli�e- z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého

zdravotního stavu poklesla jehoschopnost soustavné výdìleèné èin-nosti nejménì o 33 %,- dlouhodobì nepøíznivý zdravotnístav mu znaènì ztì�uje obecné �iv-otní podmínky.Osobami se zdravotním posti�enímjsou dále osoby, které byly rozhod-nutím orgánu sociálního zabez-peèení uznány zdravotnì znevý-hodnìnými. Ve vymezení tohotopojmu do�lo od 1. ledna 2006 kzásadním zmìnám. Døíve  byla zazdravotnì znevýhodnìnou pova-�ována osoba, která mìla takovoufunkèní poruchu zdravotního stavu,pøi které mìla zachovánu schopnostvykonávat soustavné zamìstnánínebo jinou výdìleènou èinnost, alejejí mo�nosti být nebo zùstat pra-covnì zaèlenìna, vykonávat dosa-vadní povolání nebo vyu�ít dosa-vadní kvalifikaci nebo kvalifikacizískat, byly podstatnì omezeny zdùvodu jejího dlouhodobì nepøí-znivého zdravotního stavu.Byla odstarnìna  duplicita, která sev textu § 67 odst. 3 zákona è.435/2004 Sb. vyskytovala a v pojmuzdravotnì znevýhodnìné osobynahradila slovo "mo�nost" slovem"schopnost." Slovo "mo�nost" jechápáno jako objektivní skuteènost,která vyjadøuje, �e osoba má nejenvlastní schopnosti vyplývající zezdravotního stavu a získanékvalifikace, ale objektivnì musíbýt tyto schopnosti na trhu prácerealizovatelné. Znamenalo to, �epøi zaøazování zdravotnì znevýhod-nìných osob do vhodného zamìst-nání mìly být hodnoceny nejenschopnosti této osoby (zejménazdravotní), ale i mo�nosti, kterénemohla tato osoba ovlivnit a bylyzávislé zejména na situaci na trhupráce,na vytváøení nových pracov-ních pøíle�itostí apod.Tyto "schopnosti", které jsoudùle�ité pro vymezení pojmu"osoba zdravotnì znevýhodnìná"a znamenají pro tyto osoby dal�ívýhody v pracovnìprávních vzta-zích, jsou dány fyzickým a kvali-fikaèním potenciálem. Do 1. èer-vence 2006 je posuzují lékaøi správsociálního zabezpeèení. Od 1. èer-vence budou o statutu tìchto osobrovnì� rozhodovat úøady práce (§8 odstavec 1, písm.m) zákona è.435/2004 Sb). Pøi posuzovánízdravotního stavu bude úøad prácevycházet z podkladù vypracovanýchlékaøem urèeným úøadem práce.Osoby, jejich� zdravotní stav budeposuzovat úøad práce za úèelemzji�tìní, zda jde o "zdravotnìznevýhodnìnou osobu", se musí po-drobit vy�etøení zdravotního stavupodle pokynù úøadu práce. To platí iv pøípadech, kdy se bude posuzovat
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JARNÍ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY
Brusel, 23. a 24. bøezna 2006

Ve dnech 23. a 24. bøezna 2006 se v Bruselu konal jarní summit EU,který se pravidelnì zabývá sociálními a ekonomickými otázkami. Dálepøiná�íme pøeklad (poøízený Evropskou komisí) Evropského paktu prorovnost �en a mu�ù, který summit pøijal. 
EVROPSKÝ PAKT PRO ROVNOST �EN A MU�ÙS ohledem na plán èinnosti v oblasti rovnosti �en a mu�ù navr�enýKomisí a na potøebu:- pøispìt k naplnìní ambicí EU v oblasti rovnosti �en a mu�ù, jak jeuvedeno ve Smlouvì,- odstranit rozdíly mezi �enami a mu�i v oblasti zamìstnávání a so-ciální ochrany a tím pøispìt k plnému vyu�ívání produktivního poten-ciálu evropských pracovních sil,- pøispìt ke zvládnutí demografických výzev podporou lep�írovnováhy mezi pracovním a soukromým �ivotem pro �eny a mu�e,pøijala Evropská rada evropský pakt na podporu opatøení na úrovnièlenských státù a Unie v tìchto oblastech:Opatøení pro odstranìní rozdílù mezi �enami a mu�i a boj proti gen-derovým stereotypùm na trhu práce- podporovat zamìstnávání �en v�ech vìkových skupin a sní�it rozdí-ly v zamìstnanosti �en a mu�ù, mimo jiné bojem proti v�em formámdiskriminace,- stejná odmìna za stejnou práci,- bojovat proti genderovým stereotypùm, zejména tìm, které souvise-jí s trhem práce segregovaným podle pohlaví, a v oblasti vzdìlávání,- zvá�it zpùsoby zvý�ení vstøícnosti systémù sociální péèe k zamìst-nání �en,- podporovat zrovnoprávnìní �en v politickém a ekonomickém �ivotìa podnikání �en,- podporovat sociální partnery a podniky ve vypracování iniciativ veprospìch rovnosti �en a mu�ù a podporovat plány rovnosti �en amu�ù na pracovi�ti,- zaèlenit hledisko rovnosti �en a mu�ù do v�ech veøejných èinností.Opatøení na podporu vìt�í rovnováhy mezi pracovním a osobním �iv-otem pro v�echny- dosáhnout cílù stanovených na zasedání Evropské rady v Barcelonìv bøeznu roku 2002 v oblasti zaji�tìní zaøízení pro péèi o dìti,- zlep�it zaji�tìní zaøízení pro péèi o jiné závislé osoby,- podporovat rodièovskou dovolenou pro �eny i mu�e.Opatøení na posílení øízení prostøednictvím zaèleòování zásadyrovnosti mu�ù a �en a lep�ího sledování- zajistit, aby se pøi hodnocení dopadù nových politik EU pøihlí�elo kúèinkùm na rovnost �en a mu�ù,- dále rozvinout statistiky a ukazatele rozli�ené podle pohlaví,- plnì vyu�ít pøíle�itosti plynoucí ze zøízení Evropského institutu prorovnost �en a mu�ù.Evropský pakt pro rovnost �en a mu�ù, stejnì jako výroèní zpráva orovnosti �en a mu�ù, by mìly být zaèlenìny do zavedených mecha-nismù následné kontroly v rámci partnerství pro rùst a zamìstnanost,s pøihlédnutím k Evropskému paktu mláde�e, a mìly by usilovat opodporu zaèleòování zásady rovnosti �en a mu�ù do opatøení pøijí-maných v rámci této strategie. Èlenské státy se vyzývají, aby pøipodávání zpráv o provádìní svých národních programù reforem prozamìstnanost a rùst do informací zahrnuly hledisko rovnosti �en amù�u, zejména pokud jde o zásadu è. 18. Komise a Rada se vyzýva-jí, aby uèinily toté� ve své výroèní zprávì o pokroku týkající se part-nerství pro rùst a zamìstnanost. Evropský integraèní tým ÈMKOS

Nová pùsobnost úøadù práce . . .
ji� døíve zji�tìný zdravotní stavosoby zdravotnì znevýhodnìné.Jestli�e se tato osoba nepodrobívy�etøení zdravotního stavu, úøadpráce v rozhodnutí uvede, �e tatoosoba nadále nebude mít tento sta-tus.V dùsledku pøenesení vìcné kompe-tence a lépe vymezeného pojmuzdravotnì znevýhodnìné osoby bu-dou moci tito obèané se v dalekovìt�ím poètu uplatnit na trhu práce,pøípadnì budou mít �ir�í mo�nostvyu�ívat legislativních výhod, kteréjsou jim pracovnìprávními pøedpisyzaruèeny. Fyzické osoby, ketré byly rozhod-nutím okresní správy sociálníhozabezpeèení uznány za osoby zdra-votnì znevýhodnìné, se po dobuplatnosti tohoto rozhodnutí, maxi-málnì v�ak po dobu 3 let od nabytíúèinnosti novely zákona o zamìst-nanosti, pova�ují za osoby zdravot-nì znevýhodnìné podle tohotozákona. Vzhledem k tomu, �e nov-ela nabývá úèinnosti 1. èervence2007, budou tyto osoby pova�oványza zdravotnì znevýhodnìné a� do 1.èervence 2010.Práva a nároky zdravotnìznevýhodnìných osobOsoby zdravotnì znevýhodnìnéjsou podle § 67 odstavec 2 písm.c)zákona o zamìstnanosti pova�oványza osoby se zdravotním posti�ením.Od 1. èervence 2006 budou o tom,zda se jedná o osobu zdravotnìznevýhodnìnou, rozhodovat úøadypráce na základì lékaøského posud-ku. Rozhodnutí bude mít dùle�itédùsledky pro práva a nároky osobzdravotnì znevýhodnìných v ob-lasti pracovnìprávních vztahù, kteréupravuje zákoník práce a zákon ozamìstnanostiZdravotní stav pro mimoøádnévýhodyOd 1. èervence 2006 budou úøadypráce novì posuzovat  zdravotnístav osob, které budou �ádat poskyt-nutí dávek nebo mimoøádné výhodypodle sociálních pøedpisù.  Tím seroz�iøuje pùsobnost úøadù prácevedle posuzování zdravotníhostavu uchazeèù, pøípadnì zájem-cù o zamìstnání pro hodnocení,zda je nabízené zamìstnání pro nìze zdravotního hlediska vhodné, io dal�í oblast- sociální.  Pùjde napø.o posouzení, zda - zdravotní stav dítìte je dlouhodobìnepøíznivý, aby mu mohla býtpøiznána urèitá sociální dávka nebozvý�en pøídavek na dítì apod.,- fyzická osoba si mù�e zvý�itvzhledem ke svému zdravotnímustavu �ivotní úroveò vlastní prací.Jde o pøípady, kdy obèan tvrdí, �e zezdravotních dùvodù nemù�e praco-vat a �ádá poskytnutí sociálníhopøíspìvku nebo jinou sociálnídávku.- jde o fyzickou osobu tì�cezdravotnì posti�enou  a druh a stu-peò tohoto poti�ení pro úèely mi-moøádných výhod, pøíspìvku na

úpravu bytu, úhradu bezbariérovéhobytu nebo gará�e, koupi, celkovouopravu a úpravu motorového vozid-la a pøíspìvku na individuální do-pravu.- jde pro úèely dávek státní sociálnípodpory o fyzickou osobudlouhodobì tì�ce zdravotnì posti-�enou, dlouhodobì zdravotnì po-sti�enou nebo o dítì dlouhodobì ne-mocné.Povinnosti osoby, která �ádá odávkyVe v�ech  pøípadech, kdy obèanbude �ádat o uvedené dávky nebopøíspìvky v rámci sociální péèe,bude povinen se na výzvu úøadupráce  podrobit se vy�etøení svéhozdravotního stavu lékaøem, kterýúøad práce urèil, pøípadnì vezdravotnickém zaøízení nebo jinémuodbornému vy�etøení.Bude-li mít obèan zájem o poskyt-nutí sociální dávky nebo pøíspìvkuv rámci sociální péèe, musí seobrátit na sociální referát obce  nebojiný orgán. Tento správní úøad pakpo�ádá úøad práce o vydání lé-kaøského posudku o zdravotnímstavu �adatele. Lhùta pro vydání po-sudku je 30 kalendáøních dnù, nes-tanoví-li orgán, který o posouzenípo�ádal, lhùtu del�í. Na postup pøivydání posudku se nevztahujesprávní øád. Jestli�e by obèan s po-sudkem, který ovlivnil rozhodnutí oneposkytnutí dávky èi pøíspìvku,mù�e podat odvolání proti rozhod-nutí orgánu, který �ádost o sociálnípøíspìvek zamítl. V rámci odvo-lacího øízení by pak  mohl být hod-nocen a pøezkoumán i obsah posud-ku zdarvotního stavu obèana.Spolupráce zdravotnických za-øízení s úøadem prácePodle novely zákona o zamìst-nanosti jsou zdravotnická zaøízeníod 1. èervence 2006 povinna na�ádost úøadu práce nebo lékaøeurèeného úøadem práce provéstvy�etøení zdravotního stavu fyzickéosoby a zpracovat lékaøské podkla-dy ve vy�ádaném rozsahu, jich� jetøeba k posouzení jejího zdravotníhostavu. Spolupráce zdravotnickýchzaøízení s lékaøi úøadu práce se dáleuskuteèòuje napø. tím, �e jsoupovinna jim sdìlit informacepotøebné pro posouzení zdravotníhostavu, umo�nit nahlí�ení do zdravot-nické dokumentace a na nezbytnìnutnou dobu k tomu úèelu zapùjèitzdravotnickou dokumentaci. Pozor na pokutyZdravotnickým  zaøízením  mohoubýt podle novely zákona o zamìst-nanosti ulo�eny pokuty úøadempráce v pøípadech, kdy nesplní novézákonné povinnosti. Napø. neprove-dou-li vy�etøení zdravotního stavuve stanovené lhùtì, nesplní povin-nost zpracovat lékaøské podkladynebo nesdìlí informace umo�òujícínahlí�ení do zdravotnické doku-mentace nebo nezapùjèí zdravot-nickou dokumentaci lékaøi urèené-mu úøadem práce. Pokuta mù�e býta� do èástky 50 tisíc korun.JUDr. L. Jouza, MPSV ÈR


