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Interní předpis č. 2014-001 ÚTIA AV ČR, v. v. i., účinný od 1. ledna 2014 
Systém benefitů pro zaměstnance ÚTIA AV ČR, v. v. i. 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1.1 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (dále jen „ústav“) vydává tento vnitřní 
předpis, kterým se stanoví pravidla pro poskytování benefitů určených zaměstnancům ústavu 
v souladu s dodatkem č. 2 kolektivní smlouvy. 

1.2 Hlavním cílem benefitů poskytovaných podle tohoto vnitřního předpisu (dále též jen „benefity“) je 
zvýšení motivace zaměstnanců k profesionálnímu výkonu jejich pracovních povinností a na 
podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace ve formě stabilizace a 
motivace zaměstnanců. 

1.3 Tento vnitřní předpis se netýká příspěvků zaměstnavatele na stravování zaměstnanců; takové 
příspěvky jsou upraveny jinými pravidly a nepočítají se do finančních limitů uvedených v čl. 2 
tohoto vnitřního předpisu. 

1.4 Zaměstnanci jsou oprávněni čerpat benefity podle tohoto vnitřního přepisu i na penzijní a životní 
pojištění, ale pouze tak, aby celkový příspěvek na toto pojištění pro žádného zaměstnance 
nepřevýšil roční limit daný zákonem pro daňovou uznatelnost takového nákladu pro 
zaměstnavatele i zaměstnance. Celkový příspěvek na toto pojištění v předchozí větě je dán 
součtem příspěvku podle tohoto vnitřního předpisu a příspěvku podle vnitřního předpisu 2012-
004 „Příspěvky na penzijní a životní pojištění zaměstnanců“, přičemž příspěvek podle vnitřního 
předpisu 2012-004 se nepočítá do finančních limitů uvedených v čl. 2 tohoto vnitřního předpisu. 

Čl. 2 
Finanční limity benefitů 

2.1 Každému zaměstnanci ústavu je podle jeho pracovního zařazení přidělen roční finanční limit 
benefitů, na který má nárok. Nedílnou součástí tohoto vnitřního předpisu je jeho Příloha 1, která 
stanoví roční finanční limit benefitů na základě pracovního zařazení příslušného zaměstnance. 

2.2 Pokud by u jednoho zaměstnance vznikl souběh několika nároků (např. vedoucí oddělení a 
zároveň vedoucí vědecký pracovník), platí pro tohoto zaměstnance pouze nejvyšší z těchto 
nároků, nikoli jejich součet. 

2.3 Aby se zamezilo případným pochybnostem, výslovně se stanoví, že na benefity nevzniká nárok 
z následujících typů pracovního zařazení: 

2.3.1 práce mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení 
práce); 

2.3.2 pracovní poměr s nižším než polovičním pracovním úvazkem. 

2.4 Pro stanovení finančního limitu pro čerpání benefitů daného zaměstnance je rozhodující jeho 
pracovní zařazení k 1. lednu příslušného roku. Pravidla pro změny pracovního zařazení a 
pracovní poměry trvající jen část roku jsou uvedena v čl. 4 tohoto vnitřního předpisu. 

Čl. 3 
Typy benefitů a způsoby jejich čerpání 

3.1 Každý zaměstnanec je oprávněn čerpat benefity dle svého výběru až do výše svého ročního 
limitu stanoveného podle čl. 2 tohoto vnitřního předpisu; tento výběr zaměstnanec provádí z typů 
benefitů uvedených v Příloze 2 tohoto vnitřního předpisu, která je jeho nedílnou součástí. 

3.2 V souladu se zákonem je možné benefity čerpat i pro přímé příbuzné, tj. manžela/manželku či 
druha/družku zaměstnance, děti a rodiče zaměstnance a jeho manžela/manželky či 
druha/družky, a také vnoučata. 

3.3 Pokud Příloha 2 uvádí roční limit na čerpání příslušného typu benefitu daný zákonem, nesmí 
zaměstnanec při svém čerpání tento roční zákonný limit překročit pro žádný z takových typů 
benefitů. 



3.4 Benefity se v souladu se zákonem poskytují pouze bezhotovostně. Pro účely tohoto vnitřního 
předpisu ze za příjemce benefitu označuje zaměstnanec, který v souladu s tímto vnitřním 
předpisem čerpá benefity, na které má nárok: 

3.4.1 Preferovaný postup uplatnění benefitu je ten, kdy jeho příjemce zajistí, aby poskytovatel 
benefitu dodal ústavu daňový doklad, kde je jako plátce uveden ústav, a ústav tento 
daňový doklad uhradí bankovním převodem na účet poskytovatele benefitu.  

3.4.2 Ve výjimečných případech, kdy není postup podle čl. 4.1 možný, příjemce benefitu zajistí, 
aby určený pracovník hospodářsko-správního oddělení uhradil benefit v hotovosti na 
základě daňového dokladu, který vystaví poskytovatel benefitu a na němž je jako plátce 
uveden ústav, nebo (při částce do 10 tis. Kč vč. DPH) na základě zjednodušeného 
daňového dokladu. 

3.5 V rámci postupu podle čl. 3.4 tohoto vnitřního předpisu pracovníci hospodářsko-správního 
oddělení kontrolují, zda je dodržen limit čerpání benefitů a zda je příslušný benefit (tj. 
požadovaný účel úhrady) v souladu se zákonem. Sporné případy rozhodne vedení ústavu. 
Správcem zakázky sdružující prostředky vyčleněné na benefity podle tohoto vnitřního předpisu 
je zástupce ředitele ústavu pro provoz. 

3.6 Veškeré čerpání benefitů podle tohoto vnitřního předpisu musí být u hospodářsko-správního 
oddělení uplatněno tak, aby bylo uhrazeno nejpozději do 31. října v daném kalendářním roce. 
Takto je možné předem uhradit i akce, které proběhnou do 31. prosince daného kalendářního 
roku, ale nikoli později. Benefity nevyčerpané v daném kalendářním roce není možné převádět 
do dalších let. 

Čl. 4 
Změny pracovní smlouvy v průběhu roku 

4.1 Jestliže dojde ke změně pracovního zařazení zaměstnance, který má nárok na čerpání benefitů, 
v prvním kalendářním pololetí (s nejpozdějším nabytím účinnosti k 1. červenci), bude pro 
finanční limit za druhé kalendářní pololetí platit finanční limit odpovídající změněnému 
pracovnímu zařazení. Jiné změny pracovního zařazení nebudou mít na výši finančního limitu 
benefitů žádný vliv, pokud nejde o situaci popsanou v čl. 4.2 tohoto vnitřního předpisu. To 
znamená, že roční limit benefitů zaměstnance s takovou změnou pracovního zařazení bude dán 
jako součet limitu za první pololetí (daného jako počet celých odpracovaných kalendářních 
měsíců v prvním pololetí krát jedna dvanáctina původního limitu) a za druhé pololetí (daného 
jako počet celých odpracovaných kalendářních měsíců v druhém pololetí krát jedna dvanáctina 
nového limitu). 

4.2 Pro pracovní poměr, v jehož rámci je zaměstnanec s nárokem na čerpání benefitů zaměstnán 
jen po část kalendářního roku, přísluší takovému zaměstnanci nárok na čerpání jedné 
dvanáctiny příslušného finančního limitu za každý celý kalendářní měsíc, po který daný pracovní 
poměr trval. 

4.3 U zaměstnanců, pro něž je přiměřené očekávat, že jejich pracovní poměr nebude trvat po celý 
kalendářní rok (končící pracovní smlouva, předpokládaný odchod do důchodu apod.), má ústav 
právo pozastavit čerpání odpovídající poměrné části benefitů, dokud se nevyjasní délka 
příslušného pracovního poměru v daném roce. Ve sporných případech rozhoduje ředitel ústavu 
nebo jeho zástupce. 

Čl. 5 
Závěrečné ustanovení 

5.1 Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti k 1. lednu 2014 a zaměstnanci ústavu mohou benefity 
podle tohoto vnitřního předpisu poprvé čerpat v roce 2014. 

 
 
 
V Praze dne 2. ledna 2014  

............................................................. 
 Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. 

ředitel ÚTIA AV ČR, v. v. i. 
 



Příloha č. 1  

interního předpisu č. 2014-001 ÚTIA AV ČR, v. v. i., 
 

 

stupeň 
benefitů  věda  provoz 

tis. Kč 
na 
osobu 
a rok 

  ředitel + zástupci ředitele 
50

1  vedoucí oddělení  vedoucí oddělení od 5 podřízených výše 
40

2  vedoucí vědecký pracovník  vedoucí oddělení do 5 podřízených, tř. 
15 a 16  30

3 
vědecký pracovník, samostatný 
pracovník V1c, sekretářka 10 a více let v 
ÚTIA 

tř. 10‐14 

20

4 
postdoktorand, vědecký asistent, 
samostatný pracovník V1b, sekretářka 
do 10 let v ÚTIA 

tř. 6‐9 

10
5  – – ‐  tř. 4‐5  1

6  doktorand, samostatný pracovník V1a  tř. 1‐3 
0

 

V provozu na stupních benefitů 3 až 6 nastává u zaměstnanců, kteří mají v ústavu celkem 10 a více let 
pracovního poměru, automatický posun o stupeň benefitů výše. 



Příloha č. 2  

interního předpisu č. 2014-001 ÚTIA AV ČR, v. v. i., 
 

KATEGORIE OBLAST ID_ 
ben BENEFIT ROČNÍ LIMIT  

Zdravotní 
péče 

Individuální 
preventivní a léčebná 

péče 

01 Zlatá zdravotní karta   
02 Stříbrná zdravotní karta   
03 Platinová zdravotní karta   
04 Modrá zdravotní karta   
05 Manažerská zdravotní karta   
06 Vyšetření odbornými lékaři   
07 Psychologická péče (stres, duševní hygiena)   
08 Dietologická péče   
09 Obezitologická péče   
10 Rehabilitace a masáže   
11 Zdravotní péče o člena rodiny zaměstnance   
12 Výjezdy lékaře do místa bydliště   
13 Dovoz léků do místa bydliště   

Očkování 

14 Očkování proti chřipce – dítě   
15 Očkování proti chřipce – dospělý   

16 Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě 
– dítě   

17 Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě 
– dospělý   

18 Očkování proti hepatitidě AB – dospělý   
19 Očkování proti hepatitidě AB – dítě   
20 Očkování proti hepatitidě A – dospělý   
21 Očkování proti hepatitidě B – dospělý   

Relaxační a ozdravné 
pobyty 

22 Relaxační pobyty – do 20 tis. Kč, nepeněžní 
plnění 20 000 Kč 

23 Lázně – do 20 tis. Kč, nepeněžní plnění 20 000 Kč 
Léčivé přípravky a 

vitamíny 24 Léčivé přípravky a vitamíny   

Zdravotní obuv 25 Zdravotní obuv   
Oční optika 26 Oční optika   

Vzdělávání a 
osobní rozvoj 

Jazykové kurzy – 
výuka v ČR 

28 Angličtina 

  
29 Němčina 
30 Španělština 
31 Francouzština 

Jazykové kurzy – 
výuka v zahraničí 

32 Angličtina 

  
33 Němčina 
34 Španělština 
35 Francouzština 

Výpočetní technika 
36 Kurzy pro uživatele 

  
37 Odborné kurzy informačních technologií 

Osobní rozvoj 

38 Ekonomika   
39 Obchod, Prodej   
40 Marketing   
41 Komunikace   
42 Účetnictví a finance   
43 Právo   



44 Personalistika   
45 Management   
46 Administrativa   

  

47 Certifikované jazykové kurzy – nepeněžní 
plnění   

48 Certifikované odborné kurzy   

49 Certifikované odborné kurzy – nepeněžní 
plnění   

50 MBA – nepeněžní plnění   
Pomůcky pro 

vzdělávání 
zaměstnanců 

51 CD-ROMy, Audioknihy, E-learning   

52 Odborné knihy a časopisy   

Členství v odborných a 
profesních sdruženích 53 Členství v odborných a profesních sdruženích 

– daňově uznatelné   

Sport 

Fitness Centra 
54 Komplexní nabídka Fitness Centra   
55 Centra zábavy, Aquaparky aj.   

Fitness 

56 Aerobic   
57 Aqua aerobic   
58 Bowling   
59 Bruslení   
60 Golf   
61 Horolezectví   
62 In-line bruslení   
63 Jezdectví   
64 Jóga   
65 Létání – seskoky, paragliding   
66 Lukostřelba   
67 Motokáry   
68 Plavání   
69 Posilovna   
70 Potápění   
71 Ricochet   
72 Sauna, Masáže   
73 Squash   
74 Solárium   
75 Stolní tenis   
76 Tanec   
77 Tenis   

Rekreace 
v nepeněžité 

formě do 
20 000 Kč 

Tuzemsko 
78 Poznávací zájezdy  

20 000 Kč 

79 Pobytové zájezdy 
80 Hotely – ubytování 

Zahraničí 
81 Poznávací zájezdy 
82 Pobytové zájezdy 

Incentivní turistika 83   
Relaxační a víkendové 

pobyty pro zdraví a 
pohodu 

84   

Dětské tábory 85   
Pronájem rekreačních 

objektů 86   

Kultura Vstupenky na kulturní 
a společenské akce 

87 Divadla    
88 Kina   
89 Koncerty   
90 Muzikály   



91 Hudební kluby   
92 Návštěvy hradů a zámků   
93 Veletrhy    
94 Výstavy    
95 Lidové slavnosti   
96 Módní přehlídky   
97 Plesy   

Vstupenky na 
sportovní akce 

98 Box, Kickbox   
99 Dostihy   
100 Fotbal   
101 Hokej   
102 Motorismus   

Ostatní 

Pitný režim 
103 Pitný režim – ochranné nápoje a pitná voda 

 104 Pitný režim – ostatní nealkoholické nápoje 

Děti, vnoučata 
105 Příspěvek na MŠ, ZŠ 

  106 Zájmové kroužky 
107 Kurzy cizích jazyků 

Nepeněžní dar 
zaměstnanci 108 Bez omezení předmětu 2 000 Kč 

 

Poznámka: roční limit 20 000 Kč platí pro celkový součet položek 22, 23 a 78 až 86! 


