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Poskvtovat příspěvkv z FKSP na masáže pro zaměstnance je d|e vyh|ášky
č. 11412002 sb., moŽné. Zda je bude organizace poskytovat je na jejím uváŽení.
KaŽdá organizace sestavuje rozpočet fondu a stanoví si i způsob jeho čerpání'
organizace poskýuje pouze taková plnění z fondu, která jsou v sou|adu s vyh|áškou
č,. 11412002 Sb'. o fondu ku|turních a sociá|ních potřeb, a s pravid|y pro čerpání.
V pravidlech pro čerpánífondu organizace stanovi (po dohodě s odborovou
organizací nebo tam kde odborová organizace nepůsobí,samostatně), která z p|nění
uvedených V ustanovenich s 4 aŽ 14 vyh|ášky bude organizace svým
zaměstnancům, býva|ým zaměstnancům, a jejich rodinným přís|ušníkůmposkytovat.
Jak často bude vybraná p|nění poskytovat, V jakém rozsahu a jaká bude
u jednotlivých p|nění výše příspěvku z fondu.
Změny |ze teoreticky přičístúpravě osvobození od daně z příjmu na straně
zaměstnanců, které 1evázáno pouze na poskytovate|e zdravotních sluŽeb'
Tedy:

1) sjedná-|i zaměstnavate|

pro své zaměstnance poskytnutí masérských s|uŽeb
např. s fyzickou osobou, která provozuje tuto činnost jen na zák|adě Živnostenského
oprávnění (kdy se jedná o oh|ašovací Živnost vázanou), tj. která nemá oprávnění
k poskytování zdravotních s|uŽeb pod|e zákona o zdravotních s|uŽbách a nebude
tudíŽ ani vedena v Národním registru poskytovatelů zdravotnických s|uŽeb,
nepůjde o příjem ze závis|é činnosti od daně osvobozený pod|e $ 6 odst' 9 pÍsm. d)
zákona o daních z příjmu. Nejedná se totiž o poskytnutí s|uŽeb od subjektu
poskytujícíhozdravotní s|uŽby tedy Ve smys|u daňových předpisů od
zd ra votn ického zařizeni'
atl
z)
u poskýovate|ů, kteří jsou registrováni

v Národním registiu poskytovate!ů
zdravotních služeb, Ve smys|u zákona č, 37212011 Sb., o zdravotnÍch s|uŽbách,
jsou tyto sluŽby od daně z přijmů fyzických osob od roku 20,l8 osvobozeny'

Nicméně vyh|áška č. 11412002 Sb', o fondu ku|turnich a sociá|ních potřeb
umožňuje přispívat na masáŽe bez oh|edu na statut jejich poskytovateIe (některé se daní . viz bod 1); jiné ne . viz bod 2)).

