Příloha k čj. 21 074/2002-40
SPOLEČNÉ METODICKÉ DOPORUČENÍ MŠMT ČR a ČMOS PŠ
K NOVELE VYHLÁŠKY č. 114/2002 Sb., o FKSP
V zájmu sjednocení postupu příslušného odborového orgánu a zaměstnavatele při uplatnění
ustanovení § 13 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, vydává ČR MŠMT a ČMOS PŠ následující
stanovisko (metodické doporučení).
Úhrada nákladů na činnosti ve smyslu § 13 vyhlášky o FKSP může být uplatňována za
předpokladu, že došlo k dohodě mezi jednajícími stranami při tvorbě zásad pro používání
prostředků FKSP a dále, že došlo k dohodě při sestavování rozpočtu FKSP. V tomto rozpočtu je
třeba stanovit objem výdajů z fondu pro účely ve smyslu § 13 vyhlášky o FKSP. V rámci tohoto
objemu se stanoví zvlášť objem výdajů na osobní náklady podle bodu 5) tohoto doporučení.
Ustanovení umožňuje poskytovat příspěvek odborové organizaci, která působí u
zaměstnavatele, na úhradu prokazatelných nákladů, které vznikají v souvislosti s plněním
oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Způsob poskytování příspěvku a jeho výše
se stanoví v zásadách pro používání fondu.
Při tvorbě zásad spolupracuje příslušný odborový orgán, který je oprávněn spolurozhodovat se
zaměstnavatelem.
Přehled předpokládaných nezbytných nákladů k plnění oprávnění odborové organizace, např.:
1) Cestovní náklady členů odborové organizace, která působí u zaměstnavatele, v případě cest na
jednání odborových orgánů odborového svazu, konzultace, kontroly, vzdělávací a podobné
akce, pokud tyto mají přímou souvislost s realizací odborových oprávnění.
Dále ostatní přímé náklady spojené s účastí členů odborové organizace na vzdělávacích akcích,
které mají přímou souvislost s plněním oprávnění odborové organizace (zejména poplatky za
účast na jednorázových i dlouhodobých vzdělávacích akcích).
2) Přiměřené a nezbytně nutné náklady na pronájem místností, využívaných ke školení, zasedání
orgánů odborové organizace, případně k dalším jednáním.
3) Náklady na poštovné a popř. na elektronickou poštu, telefon a fax, pokud jsou prokazatelné
náklady na jejich použití (např. využití veřejných placených telekomunikačních a elektronických
služeb).
4) Nákup kancelářských potřeb, případně nákup a provoz výpočetní a kopírovací techniky,
náklady na provoz nákup odborných publikací a časopisů.
5) Osobní náklady (ostatní platby za provedenou práci), zejména přiměřené odměny externím
odborníkům za vypracování stanovisek a analýz, odměny lektorům, odborovému funkcionáři
apod., vznikající v souvislosti s plněním oprávnění odborové organizace.
B) Postup při uplatňování náhrady nákladů:
ad 1) Výbor základní odborové organizace (resp. oblastní rada odborového svazu) předkládá
vyplněné formuláře cestovních nákladů doložených jízdenkami.
Dále předkládá doklady o zaplacení účastnických poplatků a doklad o úhradě nezbytného
občerstvení při jednání.

ad 2) Uhrazené nájemné z jednací místnosti doloží kopií faktury nebo výpisem z účtu.
ad 3) Náklady tohoto druhu doloží odborový orgán dokladem o nákupu poštovních známek,
dokladem o bezhotovostním převodu poštovného, popř. jiným dokladem o poskytnutí
telekomunikační či obdobné služby.
Krytí nákladů příslušného odborového orgánu na provoz vlastní elektronické pošty, telefonu a faxu
lze uskutečnit stanovením paušálu.
ad 4) Nákup obálek a kancelářského papíru a dalších administrativních potřeb a hrazení provozu
výpočetní a kopírovací techniky lze řešit stanovením paušálu.
ad 5) Uvedené odměny mohou být poskytnuty na základě uzavřené dohody o práci konané mimo
pracovní poměr. Pro členy příslušného odborového orgánu, který zastupuje zaměstnance, lze
stanovit část odměny za výkon funkce, odpovídající činnosti ve smyslu § 13 vyhlášky o FKSP.
C) Oprávnění ke spolurozhodování odborů a zaměstnavatele:
Nedodržení dohody řeší společný výklad MFČR a ČMKOS v návaznosti na znění ustanovení
zákoníku práce a dalších předpisů.
Při aplikaci § 13 vyhlášky o FKSP se uplatní ustanovení § 3 odst. 6 vyhlášky, které stanoví, že
příspěvkem podle této vyhlášky, pokud není stanovena jiná výše, může být i plná úhrada nákladů.
Lze uvážit i řešení poskytnutím zálohy, která bude podle skutečnosti zúčtována.
V Praze dne 19. 6. 2002
předseda ČMOS PŠ

I. náměstek ministra MŠMT

