
ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. 
Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8  

Interní předpis č. 2014-006 ÚTIA AV ČR, v. v. i., účinný od 22. října 2014 
Dodatek interního předpisu 2014-001 (Systém benefitů pro zaměstnance ÚTIA AV ČR, v. v. i.) 

 
 
Vzhledem k dlouhodobé ekonomické úspěšnosti ústavu rozhodl ředitel ÚTIA AV ČR, v.v.i. o možnosti 
navýšení zaměstnaneckých benefitů z mimorozpočtových zdrojů.  
 

Článek 1 
Rozšíření zdrojů benefitů 

Ředitel ÚTIA AV ČR, v. v. i. stanoví následující režim pro benefity poskytované zaměstnancům ÚTIA AV ČR, 
v. v. i. hrazené z prostředků projektů financovaných z mimorozpočtových zdrojů (dále jen „oprávněná 
zakázka“): 

1.1 Žádanku na čerpání benefitů je třeba dodat vždy do 31. října daného roku s uvedením oprávněné 
zakázky či oprávněných zakázek, ze kterých se bude příslušný benefit čerpat, v případě čerpání z více 
zakázek s rozpisem konkrétních částek na oprávněné zakázky. Každá taková částka musí být 
potvrzena podpisem zaměstnance odpovídajícího za hospodaření s příslušnou zakázkou. Další 
zpracování žádanky je totožné s postupem dle interního předpisu 2014-001.  

1.2 Jestliže jde o benefit, který není daňově uznatelným výdajem pro zaměstnavatele, bude ze zakázky 
navíc čerpána částka na odpovídající daň z příjmu právnických osob dle aktuálně platné sazby. (V roce 
2014 ve výši 19 %). 

1.3 Limit na jednotlivce pro tyto dodatečné benefity se stanoví ve výši rovné limitu na benefity poskytované 
podle předpisu 2014-001. Výše těchto limitů jsou určeny v Příloze 1 uvedeného předpisu. Oba limity se 
sčítají. Čerpáním benefitů z mimorozpočtových zdrojů dle tohoto předpisu není nijak krácen nárok na 
zaměstnanecké benefity dle interního předpisu 2014-001.  

1.4 Rozsah účelů poskytovaných benefitů je totožný s rozsahem stanoveným Přílohou 2 předpisu 2014-
001. 

1.5 Použití či nepoužití prostředků zakázky na benefity podle tohoto předpisu nijak neovlivňuje výši režie 
odváděné ústavu z příjmů dané zakázky. 

Článek 2 
Ostatní projekty 

S výjimkou příspěvků na penzijní a životní pojištění zaměstnanců podle předpisu 2012-004 se nepovoluje 
čerpat na benefity poskytované zaměstnancům ÚTIA AV ČR, v. v. i. žádné prostředky z projektů 
financovaných z rozpočtových zdrojů včetně EU. Na benefity nelze čerpat ani úspory z mezd takových 
projektů přidělené k dispozici jejich řešitelům. 

Článek 3 
Sporné případy 

V případě, že nebude jasné, zda konkrétní zakázka je či není mimorozpočtová pro účely tohoto předpisu, 
rozhoduje ředitel ústavu.  

Článek 4 
Přechodné ustanovení 

Časová lhůta podle čl. 1.1 se pro rok 2014 výjimečně prodlužuje do data 15. listopadu 2014. 
 
 
V Praze dne 21. 10. 2014 

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

ředitel ÚTIA AV ČR, v. v. i. 
 


