Univerzita Karlova
Právnická fakulta

V Praze dne 1. 10. 2018
UKPF/130514/2018

OPATŘENÍ DĚKANA č. 12/2018,
o podmínkách pro poskytování a výši příspěvku na penzijní připojištění se
státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní
pojištění
K provedení čl. 21 odst. 2 písm. a), odst. 4 a 5 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy podle
čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy vydávám toto opatření děkana:
Čl. 1
Předmět úpravy
Toto opatření děkana upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na penzijní
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo soukromé životní
pojištění ze sociálního fondu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“),
jeho výši a další skutečnosti související s tímto příspěvkem.
Čl. 2
Příspěvek
Příspěvkem se pro účely tohoto opatření rozumí
a) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní
spoření, nebo
b) příspěvek na soukromé životní pojištění.
Čl. 3
Podmínky poskytování příspěvku
(1) Příspěvek lze poskytovat pouze zaměstnanci Univerzity Karlovy zařazenému na fakultě
(dále jen „zaměstnanec“) při splnění těchto podmínek:
a) výše pracovního úvazku zaměstnance na fakultě činí alespoň 0,7,
b) pracovní poměr zaměstnance na fakultě trvá alespoň 6 měsíců a
c) zaměstnanec má v souladu s právními předpisy uzavřenou smlouvu o penzijním
připojištění, smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvu o soukromém
životním pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na základě této smlouvy činí
alespoň 500 Kč měsíčně.
(2) Příspěvek lze poskytovat na
a) penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, nebo
b) soukromé životní pojištění.
Čl. 4
Výše příspěvku
(1) Výše příspěvku činí 1 500 Kč měsíčně při úvazku 1,0.
(2) V případě úvazku nižšího než 1,0 se výše příspěvku stanoví poměrně.
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Čl. 5
Žádost o poskytnutí příspěvku
(1) Žádost o poskytnutí příspěvku podává zaměstnanec na zaměstnaneckém oddělení
děkanátu fakulty.
(2) K žádosti zaměstnanec přiloží kopii platné a účinné smlouvy o penzijní připojištění,
smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvy o soukromém životním pojištění.
Čl. 6
Přiznání příspěvku
(1) Splňuje-li zaměstnanec, který podal žádost, podmínky pro poskytnutí příspěvku, děkan
příspěvek přizná.
(2) Příspěvek se vyplácí od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve
kterém byl přiznán.
Čl. 7
Povinnosti zaměstnance
(1) Zaměstnanec je povinen písemně informovat zaměstnavatele o změně údajů
rozhodných pro poskytování příspěvku, zejména o změně penzijní společnosti nebo pojišťovny,
čísla smlouvy, čísla účtu nebo výši příspěvku zaměstnance.
(2) Změnu údajů podle odstavce 1 je zaměstnanec povinen oznámit bez zbytečného
odkladu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o daných skutečnostech dozvěděl. Za škodu
vzniklou nedodržením této povinnosti odpovídá zaměstnanec v plném rozsahu.
(3) Zaměstnanec je v souladu s příslušnými právními předpisy povinen po přiznání
příspěvku písemně oznámit penzijní společnosti nebo pojišťovně skutečnost, že mu
zaměstnavatel poskytne příspěvek, a v jaké výši.
Čl. 8
Ukončení poskytování příspěvku
(1) Zaměstnanci se příspěvek neposkytne, pokud přestane splňovat podmínky pro jeho
přiznání.
(2) V případech podle odstavce 1 se příspěvek vyplatí naposledy za kalendářní měsíc
předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém zaměstnanec přestal splňovat podmínky pro
přiznání příspěvku.
(3) Ukončení poskytování příspěvku nebrání jeho opětovnému přiznání, pokud
zaměstnanec opět splní podmínky pro jeho přiznání.
Čl. 9
Přechodná ustanovení
(1) Příspěvek přiznaný a vyplácený podle pokynu děkana č. 9/2006, ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření, se považuje za příspěvek přiznaný a vyplácený
podle tohoto opatření.

-7(2) Zaměstnanec, který nesplňoval podmínky pro přiznání příspěvku podle pokynu děkana
č. 9/2006, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření, ale který splňuje
podmínky pro přiznání příspěvku podle tohoto opatření, může po nabytí účinnosti tohoto
opatření podat žádost o poskytnutí příspěvku.
(3) Příspěvek podle tohoto opatření nelze přiznat za dobu přede dnem nabytí účinnosti
tohoto opatření.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se pokyn děkana č. 9/2006 Podmínky poskytování příspěvku na penzijní
připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků Sociálního fondu
zaměstnancům Univerzity Karlovy v Praze Právnické fakulty (dále jen PF UK) ze dne
27. listopadu 2006.
Čl. 11
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti 1. října 2018.

………………………………………….
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
děkan

