
 

 

 
  

  

  

                             V Praze dne 6. září 2022 

         UKPF/458336/2022 

 

Opatření děkana č. 13/2022, 

o příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby 

V návaznosti na opatření rektora č. 30/2018, Příspěvky ze sociálního fondu, ve znění opatření 

rektora č. 7/2021, vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

toto opatření děkana: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Toto opatření děkana upravuje 

a) podmínky poskytování a výši příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy (díle jen „fakulta“), 

b) termín a způsob podávání žádostí o příspěvek podle písmene a),  

c) termín vyplácení příspěvku podle písmene a), 

d) pravidla pro předběžnou registraci žádostí o příspěvek podle písmene a). 

Čl. 2 

Podmínky poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby 

(1) Zaměstnanec zařazený na fakultě (dále jen „zaměstnanec“) má na fakultě nárok na 

příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby ze sociálního fondu ve výši 60 % uplatněného 

odpočtu zaplacených úroků, nejvýše však 10 000 Kč v kalendářním roce, pokud splňuje tyto 

podmínky: 

a) jeho pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň 3 roky, 

b) jeho výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na fakultě činí a nejméně 3 

roky činila 1,0, 

c) prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil v rámci zdaňovacího období úroky z úvěru 

na bytovou potřebu1 rozhodné pro stanovení základu daně z příjmů fyzických osob ve výši 

nejméně 1 000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec, jeho manželka 

nebo manžel, anebo jeho registrovaný partner nebo partnerka, 

d) neuplatňuje nárok na tento příspěvek na stejný účel na jiné součásti univerzity. 

                                                 
1 Čl. 2 odst. 1 písm. d) opatření rektora č. 30/2018. 
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(2) Splnění podmínek podle odstavce 1 se prokazuje způsobem uvedeným v opatření 

rektora č. 30/20182. 

Čl. 3 

Výši příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby 

Výši příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v daném kalendářním roce stanoví 

děkan v návaznosti na počet podaných žádostí a výši peněžních prostředků v sociálním fondu.  

Čl. 4 

Termín a způsob podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby 

(1) Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby podává zaměstnanec 

nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku. 

(2) V žádosti podle odstavce 1 zaměstnanec čestně prohlásí, že v loňském kalendářním 

roce zaplatil v rámci zdaňovacího období úroky z úvěru na bytovou potřebu3 rozhodné pro 

stanovení základu daně z příjmů fyzických osob, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil 

zaměstnanec, jeho manžel nebo jeho manželka, anebo jeho registrovaný partner nebo partnerka 

v daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování. 

(3) Žádost podle odstavce 1 se podává osobně na personálním oddělení fakulty.  

(4) K žádosti podle odstavce 1 zaměstnanec přiloží potřebné doklady, zejména smlouvu o 

úvěru, pokud ji již nepřiložil dříve, a potvrzení o uhrazených úrocích. 

(5) Lhůta k případnému doplnění podkladů na základě výzvy fakulty činí 15 dnů. 

Čl. 5 

Termín vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby 

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby fakulta zaměstnanci vyplatí nejpozději do 

15. listopadu příslušného kalendářního roku bezhotovostně převodem na účet zaměstnance. 

Čl. 6 

Předběžná registrace žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby 

(1) Zaměstnanec, který hodlá v daném kalendářním roce podat žádost o příspěvek na 

úroky z úvěru na bytové potřeby sdělí personálnímu oddělení tuto skutečnost spolu 

s předpokládanou výší příspěvku nejpozději do 1. července tohoto kalendářního roku. 

(2) V případě, že zaměstnanec nedodrží termín podle odstavce 1, nemusí mu být příspěvek 

v daném kalendářním roce vyplacen. 

Čl. 7 

Závěrečné ustanovení 

Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami4 se na 

fakultě nevyplácí. 

                                                 
2 Čl. 2 odst. 2 opatření rektora č. 30/2018. 
3 Čl. 2 odst. 1 písm. d) opatření rektora č. 30/2018. 
4 Čl. 3 opatření rektora č. 30/2018. 
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 Čl. 8 

Přechodná ustanovení 

(1) Žádosti podané do dne nabytí účinnosti tohoto opatření podle opatření děkana 

č. 3/2008 se považují za žádosti podané podle tohoto opatření. 

(2) Ustanovení čl. 6 se pro rok 2022 nepoužije. 

Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 

Opatření děkana č. 3/2008 se zrušuje. 

 

Čl. 10 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r. 

děkan 


