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S platností od 1.5.2002 vydávám tuto směrnici o používání
motorového služebního vozidla rektorátu AMU

Ing. Tamara Čuříková
kvestorka AMU

Akademie múzických umění v Praze rektorát

Směrnice kvestorky č 1/02 o používání služebního motorového vozidla rektorátu AMU
referentsky řízeného

Osobní vůz je určen pro potřeby rektorátu AMU a jeho organizačních složek.
Sekretariát rektora AMU
Ekonomický odbor R.AMU
Investiční oddělení R.AMU
Katedra cizích jazyků AMU
Katedra tělesné výchovy AMU
Knihovna AMU
Nakladatelství AMU
Počítačové centrum
Kolej Dr. Sekaniny AMU
Ubytovací zařízení AMU
UVS Beroun AMU
Ve výjimečných případech může kvestorka AMU na základě písemné žádosti okruh
uživatelů vozidla rozšířit. U svěřeného služebního motorového vozidla je řidič – referent
povinen dodržovat zásady uvedené v obecně závazných právních předpisech, tj. v příslušných
zákonech a vyhláškách, které mají vztah k provozu motorových vozidel.
Vozidlo může být svěřeno pouze zaměstnanci AMU, který má doklad o absolvování školení
řidičů – referentů.
Toto školení zajišťuje v zákonných lhůtách investiční oddělení na rektorátu AMU.
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Povinnosti rektorátu AMU – majitele vozidla
- vytvořit podmínky pro zajištění běžné údržby a opravy vozidla
- zajistit v určených termínech provádění pravidelných technických prohlídek
- předat uživateli vozidlo s dostatečným množstvím pohonných hmot a vybavit vozidlo
náhradními provozními kapalinami
- ověřit nezbytnost nákladů a nahradit uživateli náklady spojené s provozem, údržbou
a opravami vozidla
- vybavit vozidlo Záznamem o provozu vozidla osobní dopravy
- zajistit pravidelné mytí vozidla
Povinnosti uživatele
-

-

používat svěřené vozidlo výlučně k pracovním cestám a to na základě schválené
Žádanky o přepravu příslušným vedoucím zaměstnancem AMU a odpovědným
zaměstnancem oddělení Investic
dodržovat zákaz používat vozidlo k soukromým jízdám včetně jízd do místa bydliště
a zpět
používat v době pracovní cesty služební vozidlo tak, aby jednáním uživatele nedošlo
k poškození, zničení nebo ztrátě vozidla
nepřenechávat řízení vozidla jiné osobě, než které byla schválena Žádanka o přepravu
po skončení pracovní doby vozidlo parkovat na vyhrazeném místě pro parkování
určeném odpovědným zaměstnancem oddělení Investic R.AMU
oznámit neprodleně odpovědnému zaměstnanci každou dopravní nehodu způsobenou
provozem vozidla, zneužití nebo ztrátu vozidla nebo jeho součástí
vést důsledně Záznamy o provozu vozidla osobní dopravy, zakládat účetní doklady
související se služební cestou a další tiskopisy např. Záznam o dopravní nehodě atd.
po každém ukončení jízdy zajistit nebo provést úklid vnitřní části kabiny včetně
zavazadlového prostoru
užívat vozidlo se zásadami maximální hospodárnosti s důrazem na spotřebu pohonných
hmot
po každém opuštění vozidla je řidič povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení nebo
vloupáni /alarm, zabezpečovací tyč atd. /
v uzavřeném prostoru vozidla neponechávat předměty, které by mohly být odcizeny
odevzdat ihned po skončení jízdy vozidla klíče a doklady na vrátnici rektorátu AMU
vozidlo po jízdě parkovat na parkovišti rektorátu AMU v Praze 1, Malostranské náměstí
12; vrací-li vozidlo uživatel zpět, zajede /zacouvá/ do průjezdu na vyhrazené místo;
doklady a klíče od vozidla odevzdá na vrátnici, předávací protokol neprodleně na
investičním oddělení rektorátu AMU
vozidlo udržovat v čistotě a chovat se ohleduplně k jeho vybavení a zařízení
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Odpovědná osoba za provoz motorového vozidla
Odpovědnou osobou za provoz vozidla Fábia SPZ 1A3-2481 a evidenci provozu je
zaměstnanec rektorátu AMU investičního oddělení . Zajišťuje provozuschopnost, kontrolu,
úplnost vybavenosti vozidla, časový a kilometrický proběh vozidla do technických prohlídek,
vybavuje je platnými předepsanými doklady a zajišťuje centrálně příslušná školení řidičů –
referentů.
Na základě technického stavu vozidla a splnění podmínek pro řízení služebního
vozidla dává souhlas ke svěření vozidla uživateli.
Evidence žádostí o svěření služebního motorového vozidla
Evidence je vedena na sekretariátě rektora AMU v deníku SEVT 30 603. Uživatel
vyplní Žádanku o přepravu SEVT 30 601, která musí být schválena vedoucím pracovníkem
R.AMU a odevzdá ji na sekretariátě rektora AMU.
Žádost o svěření služebního vozidla uživateli musí být odevzdána na sekretariátě
rektora AMU minimálně tři dny před termínem svěření vozidla. Pracovnice sekretariátu předá
Žádanku o přepravu odpovědné osobě na investičním oddělení .

Závěrečná ustanovení
Odpovědná osoba za provoz vozidla a jeho evidenci odmítne svěřit vozidlo řidiči –
referentovi, který nesplňuje podmínky stanovené Směrnicí a nebo porušuje dané zásady v ní
uvedené.
Podmínkou svěření motorového služebního vozidla s řidičem z povolání i referentsky
řízeného vozidla do dočasného používání je uzavření „Dohody o svěření služebního
motorového vozidla“ mezi Akademií múzických umění v Praze a zaměstnancem AMU.
V příloze jsou uvedeny vzory tiskopisů, které budou používány . podepsaná dohoda bude
založena u odpovědného pracovníka AMU.

Ing. Tamara Čuříková
kvestorka AMU

Rozdělovník

Rektor AMU
Kvestorka AMU
Prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti AMU
Prorektor pro zahraniční záležitosti AMU
Prorektor pro vědu a výzkum AMU
Vedoucí EO R.AMU
Ředitelka knihovny AMU
Vedoucí PC AMU
Vedoucí KCJ AMU
Vedoucí KTV AMU
Vedoucí UVS Poněšice AMU
Vedoucí UVS Beroun AMU
Ředitelka nakladatelství AMU
Vedoucí koleje AMU
Vedoucí UZA AMU

Příloha ke směrnici kvestorky AMU č.1

Protokol o předání a převzetí svěřeného služebního motorového vozidla
SPZ 1 A 3 2481 Fabia combi

Datum předání vozidla

……………………………………

Stav vozidla před jízdou …………………………………...
Počet km před jízdou na tachometru ……………………….
Doklady od vozidla: OTP, zelená karta, povinné ručení, ABA karta, tiskopis pojišťovny,
doklad o dálniční známce, dle potřeby karta CCS *
Výbava vozidla:

rezervní kolo, sada žárovek, klíč na kola, autolano, sada nářadí,
potahy na sedačky *
( * zatrhněte skutečný stav)

Poznámka

…………………………………………………………………………………….

Podpis předávajícího …………………….

Podpis přejímajícího

…………………

Stav vozidla po jízdě ……………………………………….
Datum vrácení vozidla

…………………………………..

Počet km po jízdě na tachometru
Pohonné hmoty v nádrži

………………………...

¼ ……….

½ ……….

plná ………

Poznámka ……………………………………………………………………………………...

Podpis předávajícího

…………………….

Podpis přejímajícího ……………….

