Sociální programy
Sociálního fondu
OCHRANNÉ ORGANIZACE AUTORSKÉ – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a
obrazové složky audiovizuálních děl
se sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 60166916 (dále jen „OOA-S“)
vydaný na základě rozhodnutí Dozorčí rady OOA-S dne 19.12.2017
dle usnesení Valného shromáždění ze dne 11.4.2017

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Sociální fond OOA-S (dále jen zkráceně "SF") má tři přípustné způsoby použití, a to Pomoc
v náhlé nouzi, Pomoc v sociálně zhoršených poměrech a Podporu zdraví členů OOA-S.
Podrobnosti o použití a poskytnutí finančních příspěvků SF pro tyto účely upravují tři
stejnojmenné programy (níže v článcích 2., 3. a 4.).
1.2. Příspěvky v programech uvedených v předcházejícím odstavci jsou nevratné.

2. POMOC V NÁHLÉ NOUZI
2.1. Poslání a účel programu
2.1.1. Tento program slouží k poskytnutí jednorázové finanční pomoci v náhlé hmotné
nebo sociální nouzi způsobené nepředvídatelnou situací.
2.2. Podmínky pro přijetí žádosti
2.2.1. Oprávněným žadatelem může být jen fyzická osoba, která je členem OOA-S.
2.2.2. Pod nepředvídatelnou situací, která způsobila náhlou nouzi, se rozumí především
nouze a) v důsledku úmrtí blízké osoby žadatele,
b) v důsledku těžké újmy na zdraví (např. dlouhodobá hospitalizace),
c) v důsledku živelné pohromy,
d) nebo v jiných mimořádných případech, které svou mimořádností a povahou
odpovídají případům uvedeným v předchozích odrážkách.
Sociální programy SF ve znění ze dne 19.12.2017
1/6

2.3. Výše příspěvku
2.3.1. Žadatel je povinen v žádosti uvést výši příspěvku, která mu pomůže jednorázově
překlenout stav hmotné nebo sociální nouze.
2.3.2. Maximální příspěvek je stanoven částkou 50.000,- Kč.
2.3.3. V případech hodných zvláštního zřetele může Dozorčí rada OOA-S výjimečně
schválit poskytnutí příspěvku ve výši, která přesahuje částku uvedenou
v předchozím odstavci.
2.4. Harmonogram poskytování příspěvků
2.4.1. Tento program vzhledem ke svému zvláštnímu poslání nestanovuje termíny
uzávěrek pro podávání žádostí.
2.4.2. Žádosti obdržené v průběhu kalendářního měsíce budou posouzeny nejpozději do
konce následujícího měsíce.
2.5. Podmínky pro poskytnutí příspěvku
2.5.1. Žádost bude obsahovat všechny náležitosti vyžadované tímto programem.
(Formulář žádosti poskytuje OOA-S prostřednictvím svých webových stránek nebo jej
na požádání OOA-S poskytne e-mailem nebo v tištěné podobě).
2.5.2. Žadatel musí prokázat hodnověrným způsobem náhlou nouzi způsobenou
nepředvídatelnou situací.
2.5.3. Pokud některou z podmínek není možné prokázat hodnověrným dokladem věcně
příslušného orgánu nebo odborného posudku, žadatel musí o naplnění podmínky
podat řádně čestné prohlášení. (Vzor čestného prohlášení poskytuje OOA-S
prostřednictvím svých webových stránek nebo jej OOA-S na požádání poskytne
emailem nebo v tištěné podobě.)
2.6. Postup hodnocení žádostí a realizace příspěvků
2.6.1. Formální správnost a úplnost žádosti podle tohoto programu vyhodnotí pověřený
člen Dozorčí rady OOA-S, který v případě potřeby vyzve žadatele k doplnění žádosti.
Pokud žadatel nedoplní žádost ve lhůtě uvedené ve výzvě, která je nejméně 7 dní, k
jeho žádosti se nepřihlíží.
2.6.2. Přiznání příspěvku a jeho výši posuzuje a schvaluje Dozorčí rada OOA-S.
2.6.3. Pokud jsou podmínky pro poskytnutí příspěvku splněny a Dozorčí rada OOA-S
přiznání příspěvku schválí, zašle OOA-S žadateli návrh smlouvy, která upraví
zejména účel poskytnutí příspěvku, případné povinnosti žadatele v souvislosti s
prokázáním využití příspěvku na požadovaný účel a odpovědnost žadatele za právní
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následky uvedením neúplných nebo nepravdivých údajů v žádosti o poskytnutí
příspěvku.
2.6.4. Po vrácení žadatelem podepsané smlouvy na OOA-S bude příspěvek žadateli
poskytnut bez zbytečného odkladu.

3. PŘÍSPĚVEK V SOCIÁLNĚ ZHORŠENÝCH POMĚRECH
3.1. Poslání a účel programu
3.1.1. Tento program slouží k tomu, aby pomohl kompenzovat finanční situaci členů OOAS, kteří se ocitnou v sociálně zhoršených poměrech.
3.2. Podmínky pro přijetí žádosti
3.2.1. Oprávněným žadatelem může být jen fyzická osoba, která je členem OOA-S a je
současně poživatelem starobního důchodu nebo invalidního důchodu.
3.2.2. Pod sociálně zhoršenými poměry se rozumí zejména stav, kdy příjem žadatele v
období 12 měsíců nepřesahuje dvojnásobek životního minima stanoveného obecně
závaznými právními předpisy a jeho majetkové poměry neumožňují tuto situaci
kompenzovat. Příspěvek v sociálně zhoršených poměrech, který byl z OOA-S
poskytnut v hodnoceném období 12 měsíců, se nezapočítává do příjmu žadatele.
3.2.3. V odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele, které jsou doprovázeny
vyššími nároky na nezbytné životní náklady - například v mimořádných případech
trvale nebo vážně zhoršeného zdravotního stavu, vysokého věku apod. - může
Dozorčí rada přiznat příspěvek v přiměřené výši i v případě, je-li limit podle bodu
3.3.2. překročen.
3.3. Výše příspěvku
3.3.1. Žadatel je povinen v žádosti uvést výši příspěvku, která mu pomůže kompenzovat
sociálně zhoršené poměry.
3.3.2. Maximální příspěvek je stanoven částkou 50.000,- Kč.
3.4. Harmonogram poskytování příspěvků
3.4.1. Příspěvky se budou poskytovat průběžně.
3.4.2. V případě schválení žádosti Dozorčí radou OOA-S, nabídne OOA-S žadateli
nejpozději do dvou měsíců návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s tím,
že výplata přiznaného příspěvku se uskuteční do jednoho měsíce po tom, co žadatel
doručí OOA-S podepsanou smlouvu v potřebném počtu vyhotovení.
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3.5. Podmínky pro poskytnutí příspěvku
3.5.1. Žádost bude obsahovat všechny náležitosti vyžadované tímto programem.
(Formulář žádosti poskytuje OOA-S prostřednictvím svých webových stránek nebo jej
OOA-S na požádání poskytne e-mailem nebo v tištěné podobě.)
3.5.2. Žadatel prokáže hodnověrným způsobem sociálně zhoršené poměry (3.2.3.).
3.5.3. Žadatel doloží výši svého příjmu výpisem z daňového přiznání, který se používá ve
styku s orgány sociálního zabezpečení nebo jiným hodnověrným dokladem
osvědčujícím všechny finanční příjmy žadatele v uplynulých 12 měsících.
3.5.4. Pokud některou z podmínek není možné prokázat hodnověrným dokladem věcně
příslušného orgánu nebo odborného posudku, žadatel musí o naplnění podmínky
podat řádné čestné prohlášení. (Vzor čestného prohlášení poskytuje OOA-S
prostřednictvím svých webových stránek nebo jej OOA-S na požádání poskytne
emailem nebo v tištěné podobě.)
3.5.5. Příspěvek v sociálně zhoršených poměrech může být poskytnut jednomu žadateli
pouze jednou v průběhu 12 po sobě následujících kalendářních měsíců.
3.6. Postup hodnocení žádostí a realizace příspěvků
3.6.1. Formální správnost a úplnost žádosti podle tohoto programu vyhodnotí pověřený
člen Dozorčí rady OOA-S, který v případě potřeby vyzve žadatele k doplnění žádosti.
Pokud žadatel nedoplní žádost ve lhůtě uvedené ve výzvě, která je nejméně 7 dní, k
jeho žádosti se nepřihlíží.
3.6.2. Přiznání příspěvku a jeho výši posuzuje a schvaluje Dozorčí rada OOA-S. V
odůvodněných případech si může Dozorčí rada OOA-S vyžádat i předložení dalších
dokladů o sociálně zhoršených poměrech, případně též přizvat žadatele na osobní
jednání.
3.6.3. Příspěvek se poskytuje na základě smlouvy, která upraví zejména účel poskytnutí
příspěvku, případné povinnosti žadatele v souvislosti s prokázáním využití příspěvku
na požadovaný účel a odpovědnost žadatele za právní následky uvedení neúplných
nebo nepravdivých údajů v žádosti o poskytnutí příspěvku.

4. PODPORA ZDRAVÍ ČLENŮ OOA-S
4.1. Poslání a účel programu
4.1.1. Tento program slouží k tomu, aby pomohl v odůvodněných případech členům OOAS s kompenzací jejich nepříznivého zdravotního stavu, a to s přihlédnutím k sociální
situaci takových členů OOA-S.
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4.2. Podmínky pro přijetí žádosti
4.2.1. Oprávněným žadatelem může být jen fyzická osoba, která je členem OOA-S.
4.2.2. Odůvodněnými případy, kdy je možné pomoci v rámci tohoto programu, je situace,
kdy nepříznivý zdravotní stav není schopen řešit žadatel sám.
4.3. Výše příspěvku
4.3.1. Žadatel je povinen v žádosti uvést výši příspěvku, který mu pomůže kompenzovat
zhoršenou zdravotní situaci.
4.3.2. Maximální příspěvek je stanoven částkou 50.000,- Kč.
4.3.3. V případech hodných zvláštního zřetele může Dozorčí rada OOA-S výjimečně
schválit poskytnutí příspěvku ve výši, která přesahuje částku uvedenou
v předchozím odstavci.
4.4. Harmonogram poskytování příspěvků
4.4.1. V případě schválení žádosti Dozorčí radou OOA-S, nabídne OOA-S žadateli
nejpozději do dvou měsíců návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s tím,
že výplata přiznaného příspěvku se uskuteční do jednoho měsíce po tom, co žadatel
doručí OOA-S podepsanou smlouvu v potřebném počtu vyhotovení.
4.5. Podmínky pro poskytnutí příspěvku
4.5.1. Žádost bude obsahovat všechny náležitosti vyžadované tímto programem.
(Formulář žádosti poskytuje OOA-S prostřednictvím svých webových stránek nebo jej
OOA-S na požádání poskytne e-mailem nebo v tištěné podobě.)
4.5.2. Žadatel prokáže hodnověrným způsobem nepříznivý zdravotní stav a odůvodněnost
své žádosti (odst. 4.2.2.).
4.5.3. Žadatel doloží výši svého příjmu výpisem z daňového přiznání, který se používá ve
styku s orgány sociálního zabezpečení nebo jiným hodnověrným dokladem
osvědčujícím všechny finanční příjmy žadatele v uplynulých 12 měsících.
4.5.4. Pokud některou z podmínek není možné prokázat hodnověrným dokladem věcně
příslušného orgánu nebo odborného posudku, žadatel musí o naplnění podmínky
podat řádné čestné prohlášení. (Vzor čestného prohlášení poskytuje OOA-S
prostřednictvím svých webových stránek nebo jej OOA-S na požádání poskytne
emailem nebo v tištěné podobě.)
4.6. Postup hodnocení žádostí a realizace příspěvků
4.6.1. Formální správnost a úplnost žádosti podle tohoto programu vyhodnotí pověřený
člen Dozorčí rady OOA-S, který v případě potřeby vyzve žadatele k doplnění žádosti.
Sociální programy SF ve znění ze dne 19.12.2017
5/6

Pokud žadatel nedoplní žádost ve lhůtě uvedené ve výzvě, která je nejméně 7 dní, k
jeho žádosti se nepřihlíží.
4.6.2. Přiznání příspěvku a jeho výši posuzuje a schvaluje Dozorčí rada OOA-S. V
odůvodněných případech si může Dozorčí rada OOA-S vyžádat i předložení dalších
dokladů, případně též přizvat žadatele na osobní jednání.
4.6.3. Příspěvek se poskytuje na základě smlouvy, která upraví zejména účel poskytnutí
příspěvku, případné povinnosti žadatele v souvislosti s prokázáním využití příspěvku
na požadovaný účel a odpovědnost žadatele za právní následky uvedení neúplných
nebo nepravdivých údajů v žádosti o poskytnutí příspěvku.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Platnost a účinnost
5.1.1. Sociální programy podle tohoto dokumentu nabývají platnosti dnem schválení
Dozorčí radou.

V Praze dne 19.12.2017
Za správnost
Ak. mal. Pavel Alexander Taťoun
předseda Dozorčí rady OOA-S
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