
DODATEK č. 2
KOLEKTIVNÍ SMLOUVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

1) Akademie múzických umění v Praze
Veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
se sídlem Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1
IČ:613 84 984
zastoupena: doc. Janem Hančilem, rektorem AMU
(dále jen „AMU“)

a

2) Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění v Praze
se sídlem Tržiště 18, 118 00 Praha 1, 
IČO: 71232125
zastoupena: MgA. Martinem Blažíčkem, Ph.D. předsedou výboru 
(dále jen „ZO VOS AMU“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

DODATEK č. 2
KOLEKTIVNÍ SMLOUVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

(dále též jen „Dodatek“)

čl. I.
Úvodní ustanovení

(1) Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2019 Kolektivní smlouvu Akademie múzických umění v Praze a dne
28.4.2020 její Dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších  předpisů,  zákonem  č.  262/2006  Sb.,  zákoníkem  práce,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími platnými obecně
závaznými právními předpisy (dále jen „Kolektivní smlouva“). 

(2) Z  důvodu  přetrvávajícího  ohrožení  zdraví  v  souvislosti  s  výskytem  koronaviru  označovaného  jako
SARS CoV-2 na území České republiky a s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení
uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 v následujícím znění.

čl. II.
Předmět Dodatku

(1) Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v části  5  Péče  o  zaměstnance,  článek  1  –  Sociální  fond  Kolektivní
smlouvy se doplňuje odstavec 6. v tomto znění:

„6.  Prostředky  z  Fondu mohou být  použity  na  úhradu plateb  za očkování  zaměstnanců AMU proti
chřipce  očkovací  vakcínou.  Úhrada z Fondu  se  poskytuje  na  základě  předložené  účtenky  doplněné
o jméno a příjmení zaměstnance, osobní číslo a bankovní spojení. Na poskytnutí úhrady není právní
nárok.“

(2) Ostatní ustanovení Kolektivní smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena.

čl. III.



Závěrečná ustanovení

(1) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

(2) Tento Dodatek je uzavřen na dobu určitou do 31.12.2020. S ohledem na výši prostředků v sociálním
fondu či v případě změny situace uvedené v čl.  I  odst. 2 Dodatku může rektor rozhodnout o dalším
nevyplácení úhrady za očkování proti chřipce.

(3) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení. 

(4) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely po vzájemném projednání, dle pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svým
podpisem.

V Praze dne V Praze dne 23. 9. 2020

________________________ ________________________
doc. Jan Hančil, MgA. Martin Blažíček, Ph.D,
rektor AMU předseda výboru ZO VOS AMU
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