Č. j. 900/20/00033
PID 0387195
V Praze dne 28. 4. 2020

SMĚRNICE KVESTORA č. 2/2020

o Pravidlech pro poskytování sociální výpomoci zaměstnancům AMU

Dodatek č. 1 k směrnici kvestora č. 2/2018, o tvorbě a čerpání Sociálního fondu AMU

Článek 1
(1) V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným dne 12. března 2020 pro území České republiky
z důvodu ohrožení zdraví 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 tímto doplňuji směrnici kvestora
č. 2/2018 o tvorbě a čerpání Sociálního fondu AMU(dále jen „Směrnice kvestora“).
(2) Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování sociální výpomoci zaměstnancům AMU (dále
jen „zaměstnanec") ze Sociálního fondu AMU.

Článek 2
(1)

Směrnice kvestora se tímto doplňuje o článek 7a v následujícím znění:

„Čl. 7a
Pravidla pro poskytování sociální výpomoci
(1) 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.
(2) 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.
(3) O poskytnutí sociální výpomoci rozhoduje rektor, zejména na základě doporučení
komise složené z členů výboru ZO VOS AMU a zástupce jmenovaného rektorem.
(4) 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.
(5) Čerpání sociálních výpomocí probíhá z analytického účtu 911912 „Fond sociální
– čerpání - sociální výpomoc.“
(2) Ostatní ustanovení Směrnice kvestora v platném a účinném znění zůstávají beze změny.
(3) S ohledem na výši prostředků v sociálním fondu či v případě změny situace uvedené
v čl. 1 odst. 1 této směrnice může rektor rozhodnout o dalším nevyplácení sociální výpomoci
zaměstnancům i bez individuálního posouzení žádostí zaměstnanců.

Článek 3
(1) Tato směrnice nabývá platnosti podpisem a účinnosti zveřejněním.
(2) Účinnost této směrnice je stanovena do 31. 12. 2020.

Ing. Ladislav Paluska v. r.
kvestor AMU
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