Č. j. AMU/900/21/00177
PID AMU/21/438444

V Praze dne 1. 12. 2021

SMĚRNICE KVESTORA č. 6/2021,
o tvorbě a čerpání Sociálního fondu AMU

Pravidla pro tvorbu a čerpání Sociálního fondu (pro poskytování příspěvků na penzijní
připojištění/doplňkové penzijní spoření a poskytování bezúročných půjček v sociální nouzi
zaměstnancům Akademie múzických umění v Praze, dále jen „AMU“)

Čl. 1
Základní ustanovení
Tato Směrnice stanoví pravidla pro tvorbu Sociálního fondu (dále také „SF"), pro poskytování
příspěvků na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření (dále jen „PPP") a poskytování
bezúročných půjček zaměstnancům AMU (dále jen „zaměstnanec") ze Sociálního fondu AMU.
2. Směrnice vychází zejména z těchto právních předpisů:
• zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné
smlouvě), ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Příspěvky a půjčky jsou poskytovány zaměstnancům, kteří splňují podmínky uvedené v této
Směrnici.
1.

Čl. 2
Tvorba SF
1.

2.

AMU tvoří Sociální fond ve výši 1% z objemu mzdových nákladů (hrubé mzdové náklady bez
Dohod o pracovní činnosti a provedení práce a bez náhrad za dočasnou pracovní
neschopnost) ze všech činností realizovaných AMU. V případech, kde tvorba SF nebude
způsobilým nákladem, určí příslušný vedoucí, v jehož podřízenosti je nákladové středisko (dále
i „NS“), náhradní zdroj tvorby SF.
Vzhledem k rozdílnosti vyměřovacích základů pro výpočet SF plynoucí ze zákona o vysokých
školách (mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost) a zákona o daních z příjmu
(úhrn vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti) bude vždy koncem roku ekonomickým oddělením (dále také
„EO“) provedeno srovnání možné tvorby SF z hlediska daňové uznatelnosti výpočtem možné
tvorby SF v podmínkách daňového zákona. Částka převyšující daňovou uznatelnost bude
následně přeúčtována na účet daňově neuznatelný.
Čl. 3
Účtování SF

1.

2.
3.

Tvorba SF bude generována ve mzdovém programu VEMA a měsíčně zároveň s převodem
mezd zaúčtována do účetního programu iFIS na jednotlivých zakázkách (akcích) příslušných
typů akcí (dále jen „TA“) a příslušných nákladových střediscích. To se týká účtování na
analytických účtech třídy 5. Účtování v rámci SF (na analytických účtech třídy 9), který je
centrálním fondem, pak bude realizováno pouze na NS 940 (centrální prostředky), TA 51.
SF bude tvořen ve stanovené výši ze mzdových nákladů účtovaných na účtech 5211 Mzdové
náklady mzdy.
SF bude zaúčtován na účet 52791 Zákonné sociální náklady - sociální fond DU příslušné akce,
TA a NS oproti účtu 911910 Sociální fond – tvorba, NS 940, TA 51, komplexní položka (dále
jen „KP“) 1 (akce: 940/51/51-18-091/1 Fond sociální – tvorba a čerpání)
a. název TA: Sociální fond AMU
b. číslo TA: 51
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4.

c. KP: 01 (hlavní činnost)
d. NS: 940
e. Sociální fond AMU bude centrálním fondem a bude účtován na zakázce
940/51/51-18-091/1.
Pro čerpání SF jsou zřízeny dva analytické účty: 911911 Fond sociální – čerpání -PPP, 911912
Fond sociální – čerpání – sociální půjčky. Pro proúčtování SF na účtech třídy 6 je zaveden
analytický účet 64891 Zúčtování sociálního fondu. Účtování na účtech třídy 9 i účtování na
účtu třídy 6 probíhá pouze na akci 940/51/51-18-091/1.
Čl. 4
Podmínky pro poskytování PPP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PPP je určen zaměstnancům, kteří uzavřeli s penzijním fondem sdruženým v Asociaci
penzijních společností ČR písemnou Smlouvu o penzijním připojištění nebo Smlouvu
o doplňkovém penzijním připojištění (dále jen „Smlouva") a dále uzavřeli s AMU Dohodu
o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění (dále jen „Dohoda").
Výše celkového úvazku zaměstnance (tj. všech pracovních poměrů) u AMU činí k poslednímu
dni zúčtovávaného kalendářního měsíce alespoň 0,5 a zároveň zaměstnanec v 24 měsících
předcházejících měsíci, v němž byl zaměstnancem podán formulář Dohody, odpracoval
v rámci pracovních poměrů na AMU úhrnně 12 měsíců bez ohledu na to, zdali tyto pracovní
poměry ke dni podání formuláře Dohody trvají či nikoli. V případě souběhu více pracovních
poměrů v daném měsíci se tento měsíc započítává pouze jednou.
Zaměstnanec musí mít v Dohodě stanovený vlastní účastnický příspěvek, který nesmí být nižší,
než je částka zakládající nárok na státní příspěvek, nejméně však 600,- Kč na měsíc a zároveň
má s penzijním fondem sjednaný smluvní dodatek o příspěvku zaměstnavatele.
Zaměstnanec žádá o příspěvek předložením řádně vyplněného formuláře Dohody pověřenému
zaměstnanci fakulty/organizační složky. Po ověření správnosti údajů je Dohoda předána
vnitřní poštou (PID) na zaměstnanecké oddělení.
Řádně vyplněný a ověřený formulář Dohody postupuje pověřený zaměstnanec
fakulty/organizační složky na zaměstnanecké oddělení průběžně. PPP je zaměstnanci
poskytován od následujícího měsíce po termínu rozhodnutí zaměstnavatele o poskytnutí
příspěvku. Toto ustanovení nabývá platnosti od 1. 1. 2019. PPP je zaměstnanci poskytován ve
stanovené výši v rámci měsíčního zúčtování mezd a zasílán příslušnému penzijnímu fondu.
PPP se neposkytuje zaměstnancům:
• kteří uzavřeli s AMU dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr (Dohodu
o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedení práce),
• kteří čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou,
• kterým plyne výpovědní lhůta z pracovního poměru mimo § 52 písmeno a) až c) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a § 52 písmeno d) téhož zákona, pokud si zaměstnanec
zdravotní nezpůsobilost nezapříčinil sám,
• po dobu výkonu veřejné funkce,
• v případě jednodenní neomluvené absence; v tomto případě se příspěvek neposkytne po
dobu tří měsíců,
• kterým pracovní poměr zanikl,
• jimž se celkový pracovní úvazek (počítáno za všechny pracovní poměry u AMU) snížil pod
hranici uvedenou v odst. 2 čl. 4,
• jimž smlouva o penzijním připojištění s penzijním fondem skončila,
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•

kteří přestanou splňovat podmínky pro přiznání příspěvku během kalendářního měsíce
(např. snížení vlastního účastnického příspěvku pod hranici uvedenou v odst. 3 článku 4);
těmto zaměstnancům se přizná příspěvek naposledy za měsíc, který předchází měsíci, ve
kterém ke změně došlo,
• kteří před dobou platnosti ukončili Smlouvu o penzijním připojištění/Doplňkovém penzijním
připojištění s příslušným penzijním fondem,
• v případě ukončení tvorby Sociálního fondu.
O příspěvek nelze žádat zpětně.
7. V případě nedodržení podmínek uvedených v této Směrnici, případně v prováděcích
předpisech týkajících se penzijního připojištění, je zaměstnanec povinen neprodleně vrátit
přijatý příspěvek bezhotovostním bankovním převodem na účet AMU v celkové výši přeplatku
bez možnosti splátek.
8. Zaměstnanec nebo pověřený zaměstnanec fakulty/organizační složky je povinen obratem
oznámit ZO veškeré změny, které mají vliv na poskytování příspěvku vyplněním formuláře
Změna Dohody o poskytování příspěvku na zaměstnavatele na penzijní připojištění.
Čl. 5
Výše příspěvku na penzijní připojištění
1.

2.

Výše PPP je stanovena pro zaměstnance, splňující podmínky uvedené v této Směrnici ve výši
2 % vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení zaměstnance,
maximálně však do výše 1 500 Kč/měsíc, se zaokrouhlením na celé desetikoruny dolů.
V případě, že 2 % vyměřovacího základu budou činit méně jak 50,- Kč, na PPP zaměstnanec
pozbývá nárok.
Čl. 6
Podmínky pro poskytování sociálních zápůjček

1.

Prostředky ze SF mohou být použity na bezúročné zápůjčky zaměstnancům v pracovním
poměru s délkou trvání alespoň 2 roky, kteří se ocitli v sociální nouzi a v krizových životních
situacích na základě písemné žádosti zaměstnance. Udělení takové zápůjčky navrhuje
děkan/vedoucí organizační složky po projednání se Základní organizací Vysokoškolského
odborového svazu AMU (dále jen ZO VOS AMU) a schvaluje ji kvestor AMU. Maximální výše
zápůjčky činí 10.000 Kč.
Čl. 7
Pravidla pro poskytování sociálních zápůjček

1.

2.

3.

AMU může poskytnout zaměstnanci bezúročnou návratnou zápůjčku k překlenutí tíživé
finanční situace až do výše 10 000 Kč. Za tíživou finanční situaci se pro tento účel považuje
situace, kdy zaměstnanec není schopen bez vlastního zavinění zajistit nezbytné životní
potřeby své nebo své rodiny, popřípadě došlo-li k jiné složité situaci hodné zřetele.
Zápůjčka může být zaměstnanci poskytnuta na základě jeho zdůvodněné písemné Žádosti
o poskytnutí peněžní zápůjčky, kterou podává k rukám děkana/vedoucího organizační složky
AMU. Žádost musí být předem projednána se ZO VOS AMU. Poté je předložena ke schválení
kvestorovi a ten ji buď postoupí či nepostoupí do ekonomického oddělení k vyřízení.
O důvodnosti, výši a podmínkách splácení poskytnuté zápůjčky rozhoduje kvestor, a to
zpravidla do 30 dnů ode dne doručení žádosti kvestorovi. Zápůjčky se poskytují na základě
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4.

uzavřené písemné Smlouvy o zápůjčce včetně smluvně dohodnutých splátek z účtu
zaměstnance na účet zaměstnavatele. Ve smluvní dokumentaci musí být specifikován účel
zápůjčky a způsob splácení. Administraci zajišťuje EO a scan Smlouvy postupuje na ZO
k založení do osobního spisu zaměstnance.
Zápůjčku je zaměstnanec povinen splatit zaměstnavateli nejpozději do dvou let ode dne jejího
poskytnutí/data zaslání na bankovní účet zaměstnance. Do doby úplného splacení poskytnuté
zápůjčky nelze poskytnout další zápůjčku. Skončí-li pracovní poměr zaměstnance před
splacením zápůjčky, musí zaměstnanec splatit zůstatek zápůjčky nejpozději v den skončení
pracovního poměru.

Čl. 8
Pravidla pro poskytování sociální výpomoci
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Prostředky ze Sociálního fondu AMU mohou být použity na sociální výpomoc zaměstnancům
v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních
situací. Za tíživou sociální situaci se pro tento účel považuje situace, kdy zaměstnanec není
schopen bez vlastního zavinění zajistit nezbytné životní potřeby své nebo své rodiny,
popřípadě došlo-li k jiné složité situaci hodné zřetele.
Sociální výpomoc může být zaměstnanci poskytnuta na základě jeho zdůvodněné písemné
žádosti, kterou podává na ZO VOS AMU. Žádost musí obsahovat identifikační údaje
zaměstnance: jméno, příjmení, osobní číslo, bankovní spojení. Kromě obecných náležitostí
podání obsahuje také čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na
sociální výpomoc. Úhrady schválených sociálních výpomocí zajišťuje EO, kopie žádosti bude
založena v ZO do osobního spisu zaměstnance.
O poskytnutí sociální výpomoci rozhoduje rektor, zejména na základě doporučení komise
složené z členů výboru ZO VOS AMU a zástupce jmenovaného rektorem.
Sociální výpomoc může být vyplacena jednorázovou částkou či prostřednictvím opakovaných
plateb. Maximální výše sociální výpomoci pro jednoho zaměstnance činí v kalendářním roce
20 000 Kč.
Čerpání sociálních výpomocí probíhá z analytického účtu 911912 „Fond sociální – čerpání sociální výpomoc.“
S ohledem na výši prostředků v sociálním fondu či v případě změny situace v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky
a kompenzací některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu
tohoto ohrožení může rektor rozhodnout o dalším nevyplácení sociální výpomoci
zaměstnancům podle tohoto článku i bez individuálního posouzení žádostí zaměstnanců.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Zaměstnanecké oddělení rektorátu AMU zajistí zveřejnění následujících formulářů na
intranetu:
a. Dohoda o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění,
b. Změna Dohody o poskytování příspěvku na zaměstnavatele na penzijní připojištění,
c. Ukončení Dohody o poskytování příspěvku na zaměstnavatele na penzijní
připojištění,
d. Žádost o poskytnutí peněžní zápůjčky dle § 2390 Občanského zákoníku,
e. Smlouva o zápůjčce.
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2. Tato Směrnice nahrazuje Směrnici kvestora č. 2/2018 o tvorbě a čerpání Sociálního fondu
AMU.
3. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti 1. 12. 2021.

Ing. Tomáš Langer, Ph.D. v. r.
kvestor
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