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Výzva k podpoře zaměstnanců Správy 

železnic, státní organizace, postiženým 

živelní událostí v létě 2021 
 

Správa železnic, státní organizace (dále též "SŽ") a odborové organizace, působící při SŽ, se 

na společném jednání dne 25. 6. 2021 dohodly na vyhlášení „Výzvy zaměstnancům Správy 

železnic, státní organizace, na pomoc spoluzaměstnancům postiženým živelní událostí v létě 

2021“, uvedené v příloze č. 1. Jejím cílem je zmírnit majetkovou újmu našich 

spoluzaměstnanců, kteří byli a budou poškození živelní událostí v létě letošního roku, 

a shromáždit pro ně finanční prostředky, které jim budou moci být poskytnuty formou daru nad 

rámec pomoci poskytnuté z prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP).  

Pro tento účel byl zřízen u České národní banky zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710. 

V souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, 

podala SŽ dne 25. 6. 2021 na Magistrát hlavního města Prahy Oznámení o konání veřejné 

sbírky „Živelní události léto 2021 - SŽ“. Současně také požádala ve smyslu § 4 odstavce 2 

tohoto zákona o zkrácení lhůty 30 dnů pro oznámení sbírky. Magistrát hlavního města Prahy 

osvědčil přijetí oznámení o konání veřejné sbírky  č. j. MHMP 966207/2021, sp. zn. S-MHMP 

936525/2021 s tím, že veřejnou sbírku lze konat na území České republiky od 1. 7.  2021 do 

30. 9. 2021. Toto osvědčení je uvedeno v příloze č. 3.  

Zaměstnanci SŽ mohou do této veřejné sbírky přispět darem ve výši částky, kterou uvedou 

ve své žádosti o provedení srážky ze mzdy za měsíc červen, červenec či srpen 2021. Vzor této 

žádosti a navazující dohody o srážce ze mzdy je uveden v příloze č. 2.  

Tato srážka ze mzdy bude zaměstnancům v HR SAP zúčtována na mzdovém druhu 6118 - 

Srážka – dar zaměstnance. Náklady spojené se srážkou ze mzdy a s převodem daru 

zaměstnance na shora uvedený zvláštní bankovní účet uhradí SŽ. Takto poskytnutý peněžní 

dar prostřednictvím pořadatele veřejné sbírky, lze podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, odečíst od základu daně, a to při splnění dalších 

zákonných podmínek (celková hodnota všech darů poskytnutých zaměstnancem za zdaňovací 

období roku 2021 musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000,- Kč; 

maximálně lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně). Příslušné potvrzení o daru poskytnutém 

do veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 - SŽ“ vystaví dárci personálně-mzdový specialista 

CSS, resp. odbor personální (pro zaměstnance Generálního ředitelství a CSS). Vzor potvrzení je 

uveden v příloze č. 4.  

Veřejná sbírka „Živelní události léto 2021 - SŽ“ je také zveřejněna na webových stránkách 

Správy železnic. Přispět svým darem do ní mohou i ti, kdo nejsou zaměstnanci SŽ. Částku, 

kterou budou chtít darovat, mohou na shora uvedený zvláštní bankovní účet převést přímo 

ze svého osobního účtu nebo ji zaslat poštovní poukázkou. Tento postup mohou zvolit i 

zaměstnanci SŽ.  Pokud však dar nebude poukázán formou srážky ze mzdy prostřednictvím 

SŽ, ale převodem z osobního účtu dárce nebo poštovní poukázkou, musí dárce své darování 
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ve smyslu platné legislativy  sám prokázat (např. příkazem k úhradě, bankovním výpisem či 

poštovní poukázkou).  

Pro správu sbírky byla vytvořena společná komise složená ze zástupců zaměstnavatele 

a jednotlivých odborových centrál, která bude dohlížet na čerpání vybraných finančních 

prostředků (budou použity výhradně pro zaměstnance SŽ, kteří utrpěli majetkovou újmu 

v důsledku živelní události a budou zcela vyčerpány pro tento účel). 

K účinné pomoci je nezbytný aktivní přístup všech vedoucích zaměstnanců organizačních složek 

a příslušných odborových orgánů na jejich úrovni. Z tohoto důvodu ukládám všem vedoucím 

zaměstnancům: 

1. prokazatelně seznámit všechny zaměstnance vlastní organizační složky s textem výzvy 

a vlastními pokyny k její realizaci podle dalších bodů, 

2. zabezpečit dostatečné množství tiskopisů žádosti o provedení srážky ze mzdy a dohody 

o srážce ze mzdy a určit místa, na nichž jsou tyto tiskopisy k dispozici (tato místa stanovit tak, 

aby tiskopisy a jejich sběr byl co nejblíže pracovištím zaměstnanců organizační složky – např. 

u pořizovatelů docházky), 

3. doručit vyplněné a podepsané žádosti o provedení srážky ze mzdy a navazující dohody 

o srážce ze mzdy neprodleně na příslušné pracoviště CSS, resp. na mzdové oddělení odboru 

personálního (u zaměstnanců Generálního ředitelství a CSS). Po podpisu pověřeného 

zaměstnance bude kopie žádosti o provedení srážky ze mzdy a navazující dohody o srážce ze 

mzdy předána zaměstnanci. 

Pravidla pro čerpání finančních prostředků shromážděných prostřednictvím veřejné sbírky 

„Živelní události 2021 - SŽ“ budou projednána se zástupci odborových organizací na společném 

jednání se zaměstnavatelem.  Ihned poté budou zveřejněny.  

Tímto pokynem nejsou dotčeny sbírky, organizované v organizačních složkách SŽ. 

S případnými dotazy se mohou vedoucí zaměstnanci organizačních složek obracet přímo 

na  odbor personální. Pokyny k „Živelní události 2021 - SŽ„ jsou uveřejněny na intranetu SŽ 

na stránkách odboru personálního (http://intranet.szdc.cz/web/PERS) ve složce Mimořádnosti. 

 

Bc. Jiří Svoboda, MBA 

generální ředitel 

 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 - Výzva zaměstnancům Správy železnic, státní organizace, na pomoc 
spoluzaměstnancům postiženým živelní událostí v létě 2021 

Příloha č. 2 - Vzor žádosti o provedení srážky ze mzdy a navazující dohody o srážce ze 

mzdy 
Příloha č. 3 - Osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky 

Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o daru do veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 - SŽ“ 


