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Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŢ Ostrava platné 

od 1. 1. 2012 

Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŢ Ostrava a v některých 

případech i na rodinné příslušníky (manţelka, manţel, druh, druţka, registrovaný partner, 

partnerka a jejich děti aţ do ukončené povinné školní docházky, ve výjimečných případech aţ 

do 26 let věku, za předpokladu, ţe se soustavně připravují na budoucí povolání a dokladují 

potvrzení školy o studiu). 

 

1. Sociální oblast 

Sociální výpomoc – do výše finančních moţností ZO. 

Lze poskytnou jen jednou za rok pouze aktivním členům OSŢ, jejíchţ členství trvá minimálně 

1 rok, na základě písemné ţádosti. Ručitel spadající účetně po MÚS Ostrava (SŢDC-RCP 

Ostrava, RCVD Ostrava, KCOD Ostrava)  DKV Olomouc, MÚS Cargo Ostrava je 

podmínkou. Sociální výpomoc je bezúročná. 

 

 Návratná sociální výpomoc 

Poskytuje se po schválení Závodní výborem ve dvou verzích: 

 5 000 – 20 000,-Kč v hotovosti pouze v tíţivých ţivotních situacích s měsíční splátkou 

min. 500,-Kč, vţdy do 15. dne v měsíci v hotovosti na ZV. 

  do výše 12 000,-Kč na fakturou placené vybrané zboţí a to: lednička, pračka, PC, 

televizor, sporák, nábytek.  Splátky se provedou sráţkou ze mzdy, nejméně 1 000,-Kč 

měsíčně.  

 K oběma půjčkám je nutný ručitel účetně spadající pod výše uvedené MÚS 

 

 Nevratná sociální výpomoc 

 Poskytuje se při mimořádné tíţivé ţivotní situaci, po předloţení písemné ţádosti, podle 

potřeby doloţenou potvrzením státních orgánů, po projednání a schválení Závodním 

výborem aţ do výše 3 000,-Kč. 

  V ojedinělých případech aţ do výše 5 000,-Kč (úmrtí, úraz, ţivelná katastrofa apod.) 
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 V případě nemoci delší neţ 5 týdnů jednorázová výpomoc v částce 1 000,- Kč  

 

 Podpora při úmrtí člena 

            Lze poskytnout pozůstalým ve výši 1 500,-Kč. Pozůstalý předloţí úmrtní list (číslo 

z matriky) a fakturu za pohřeb do 3 měsíců od úmrtí. 

V případě úmrtí člena následkem pracovního úrazu je výše podpory 3 000,-Kč 

 

2. Dary 

 Dar při návštěvě dlouhodobě (víc jak jeden měsíc) nemocného aktivního člena a pouze 

1x za měsíc. 

Lze poskytnout do výše 250,- Kč po předloţení paragonu s uvedením jména nemocného a 

jména, kdo jej navštívil. 

 

 Dar při narození dítěte 

Lze poskytnout do 3. měsíců od data narození dítěte aţ do výše 1 500,-Kč po předloţení 

rodného listu. 

  

 Dar při odchodu do důchodu a ukončení prac. poměru 

Lze poskytnout při prvním odchodu do důchodu ve výši 1 000,-Kč.a pro zaměstnance, který 

ukončil pracovní poměr pro nadbytečnost nebo ztrátu zdravotní způsobilosti. 

 

 Dar pro odborově organizované zaměstnance 50, 55, 60 let  

Pro aktivní zaměstnance, kteří dosáhnou ţivotního jubilea 50let ve výši 1 000,-Kč 

Pro aktivní zaměstnance, kteří dosáhnou ţivotního jubilea 55let ve výši 1000,-Kč 

Pro aktivní zaměstnance, kteří dosáhnou ţivotního jubilea 60let ve výši1000,-Kč 

 

Vyplacení částky je podmíněno členstvím v OSŢ minimálně poslední 2 roky. 

 

 Dar pro odborově organizované seniory při životním jubileu  55 let a dále po pěti 

letech   

Pro seniory, kteří dosáhnou ţivotního jubilea ve výši 300,- Kč  

Vyplacení částky je podmíněno členstvím v OSŢ minimálně poslední 2 roky. 
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 Dar členům OSŽ u příležitosti státních svátků 

Lze poskytnout aţ do výše 3000,-Kč – ve výjimečných případech. O přiznání a výši daru 

rozhoduje Závodní výbor.  

 

 Dar aktivním zaměstnancům-členům OSŽ  k pojištění  

„Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu zaměstnání“ – sjednané u 

OSŢ a „Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání“ – sjednané u 

České pojišťovny – pro zaměstnance ČD směnárny 

Aţ do výše 150-, Kč 

Pojistka bude uzavřena na ţádost člena.  

 

 Dar při ocenění dárců krve 

Za 10 odběrů – bronzová plaketa 300,-Kč 

Za 20 odběrů – stříbrná plaketa 700,--Kč 

Za 40 odběrů – zlatá plaketa  1000-Kč 

Za 80/120/160 odběrů – zlaté kříţe 1500,-Kč  

Dary budou vypláceny oproti potvrzení od Červeného kříţe. 

 

 Dary při pracovním výročí 

Za 20 odpracovaných let ................ 500,-Kč  

Za 25 odpracovaných let ................ 700,-Kč 

Za 30 odpracovaných let ................ 1 000,-Kč 

Za 35 odpracovaných let ................ 1 500,-Kč 

Za 40 odpracovaných let ................ 2 000,-Kč 

 

 

 Dary za dárcovství krve a pracovní výročí jsou podmíněny členstvím v OSŢ min. poslední 1 

rok 

 

3. Kulturní a vzdělávací odborová činnost 

 Příspěvek na zájezdy a akce pořádané ZO OSŢ Ostrava 
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Zájezdy a akce odborově organizovaných zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, 

pořádaných ZO OSŢ Ostrava, mohou být hrazeny z prostředků ZO OSŢ nad rámec SF a 

FKSP, ve výši max. na osobu a den 100,- Kč. O konkrétní výši příspěvku rozhodne ZV OSŢ 

ve spolupráci s HV příslušné Organizační jednotky.  

Akce pro děti 

Kulturní akce 

Sportovní akce 

 

 

 RZ Skrbovice: KONTAKTNÍ OSOBA – p. Jitka Závodná tel. 606 039 257 

 

cena na osobu/noc………………………………………………. 130,-Kč 

člen ZO OSŢ Ostrava + rodinný příslušník (dle Zásad hospodaření)……… 100,-Kč.                       

rodinný příslušník- dítě do 19 let………………………………... 70,- Kč 

 

Cena za elektrickou energii – paušální poplatek min. 280,-Kč 

 Spotřeba nad paušál 7,-Kč /kWh 

 

 RZ Prostřední Bečva: KONTAKTNÍ MÍSTO – osobní pokladna Suchdol nad Odrou  

telefon:57 283 

Cena za chatu/týden – člen ZO OSŢ Ostrava………..... 3 300,- Kč 

                                     ostatní ………………………… 4 500,- Kč        

Cena za chatu/víkend-  člen ZO OSŢ Ostrava………..... 1 300,- Kč 

                                      ostatní …………………………2 000,- Kč           

 

U obou rekreačních zařízení je stanoven storno poplatek ve výši 100,-Kč za kaţdý objednaný 

den pobytu. Tento poplatek nebude účtován, pokud bude závaţný důvod, proč se ţadatel 

rekreace nezúčastnil – nemoc, atd. Zda jde, o závaţný důvod posoudí  ZV OSŢ Ostrava. 

 

 Dětské rekreace 

Aţ do výše 500,-Kč na dítě člena a to 1krát ročně. Příspěvek lze vyuţít na letní tábory, 

příměstské letní tábory, školy v přírodě, ozdravné pobyty, lyţařské výcviky, sportovní 

soustředění.  Podmínkou vyplacení je délka pobytu 4 dny a více. 
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 Děti a studenti do věku 19let dovršených v daném roce, na základě předloţení potvrzení o 

zaplacení částky, včetně potvrzení účasti a účelu konání akce, vystavené na jméno dítěte, 

nejpozději do konce následujícího měsíce po akci. 

 

 Školení a vzdělávání 

Příspěvek na odborovou vzdělávací činnost lze poskytnout do plné výše po projednání ZV 

aktivním členům. V případě vzdělávacích kurzů pořádaných Ú OSŢ (práce na PC) lze 

poskytnou příspěvek max. 1 000,-Kč (kurz začátečníci) a 600,-Kč (kurz pokročilí). 

 

4. Organizační, hospodářské a jiné výdaje 

 schůzová činnost 

Občerstvení při konání schůzí ZV, RK ZO,DV , jednotlivých komisí a schůze výboru, 

konference, školení a volby ZO OSŢ, lze poskytnout na přítomného účastníka. Vţdy musí být 

doloţena presenční listina, zápis z jednání a paragon (doklad o zaplacení). 

-schůzová činnost do 3hod, aţ do výše 50,-Kč na účastníka 

-schůzová činnost nad 3hod, aţ do výše 100,-Kč na účastníka 

 -na výjezdní zasedání komisí a dílenských výborů lze poskytnout dle počtu volených členů 

v jednotlivých komisích a dílenských výborech jedenkrát ročně příspěvek na občerstvení na 

účastníka ve výši 150,-Kč.  

 Brigády v RZ Skrbovice a Prostřední Bečva 

Stravné na účastníka, člena OSŢ Ostrava a den 150,- Kč (jídlo, nápoje, pivo) – 

hrazeno z nákladů na RZ 

 Příspěvek do výše 1500,-Kč Dílenskému výboru na provozní a organizační výdaje, 

který zastupuje více jak 100 aktivních zaměstnanců. Vţdy musí být doloţen zápis, 

prezenční listina Dílenského výboru a výdajový doklad, pokud se jedná o platbu mimo 

DV(telefon, organizační) doklad o zaplacení. 

 

 odměny a mzdové náklady funkcionářů dle rozhodnutí ZV OSŢ ve smyslu platných 

předpisů 

 materiálové, investiční a provozní náklady pro zabezpečení činnosti ZO OSŢ –( nákup 

tiskopisů, kancelářské potřeby, předplatné novin, pronájem sálu). 

 refundace-ve výjimečných případech, na školení funkcionářů (BOZP, hospodáři, 

účetní, jednatel, zástupci dílenských výborů, RK), při účasti na jednáních 
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s hospodářským vedením mimo pravidelná jednání a při organizačním zajištění akcí 

pořádaných ZV OSŢ Ostrava. 

 

Telefonní poplatky 

 Předseda ZO OSŢ max. 600,- Kč za měsíc 

 1. místopředseda ZO OSŢ max. 500,- Kč za měsíc 

 Organizační pracovník. ZO OSŢ max. 400,- Kč za měsíc 

 Správce chaty: lze hradit z nákladů RZ Skrbovice a Prostřední Bečva max. 500,- Kč za 

daný rok. 

 Ostatní funkcionáři: po souhlasu ZV OSŢ v případě konání akcí, nebo jiných 

prokazatelných skutečností. 

Organizační, hospodářské a jiné výdaje  budou  přednostně hrazeny ze Sociálního 

fondu  a FKSP zaměstnavatele, dle platných Zásad hospodaření se SF a FKSP. 

 

 

Dohoda o provedení páce 

 Odměna neuvolněné účetní 5 000,-Kč měsíčně za účetní, evidenční a administrativní 

práce související s činností ZO, pro příslušné organizační jednotky PJ Cargo 

Ostrava,SOKV Ostrava,  SŢDC-RCP Ostrava, KCOD Ostrava, RCVD Ostrava, DKV 

Olomouc, dále za účetní práce pro RZ Skrbovice a RZ Prostřední Bečva. 

Odměna za vedení pomocných pokladen  

 Za vedení pomocných pokladen: 500,-Kč/měsíčně – pomocná pokladna, pokud v 

daném měsíci proběhlo účtování 

Dohody o provedení práce podléhají 15% sráţkové dani. 

 

 

Delegace na pohřeb 

 Úhrada věnce nebo kytice na pohřeb aktivního člena OSŢ aţ do výše 1 000,-Kč, 

moţnost úhrady dopravy na místo konání pohřbu v nutných případech. 

 

Příspěvek na Podpůrný fond OSŢ 

Nejméně 1 x ročně přispěje ZO do Podpůrného fondu OSŢ. 
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Denní limit pokladní hotovosti 

50 000,-Kč – hlavní pokladna. Tuto částku lze dle potřeby krátkodobě zvýšit o příjmy, které 

budou hrazeny do pokladny v hotovosti nebo výdaje, které budou následovat v nejbliţších 5-ti 

pracovních dnech.  

O dočasném překročení limitu musí být vţdy učiněn zápis podepsaný předsedkyní ZO nebo 

RK ZO OSŢ. 

10 000, Kč – pomocné pokladny. Tuto částku lze dle potřeby krátkodobě zvýšit o příjmy, 

které budou hrazeny od pokladny v hotovosti nebo výdaje, které budou následovat 

v nejbliţších 5-ti pracovních dnech. O dočasném překročení limitu musí být vţdy učiněn 

zápis podepsaný předsedkyní ZO nebo RK ZO OSŢ. 

 

 

Fond Předsedy ZO OSŢ Ostrava 

Fond bude tvořen ve výši 5 000,-Kč/na rok. Z prostředků fondu lze poskytnout dar za práci 

aktivním členům, hrazení nákladů spojených s pracovními jednáními a výdaje mimo tyto 

zásady hospodaření.  

Fond 1. Místopředsedy ZO OSŢ Ostrava 

Fond bude tvořen ve výši 4 000,-Kč/na rok. Z prostředků fondu lze poskytnout dar za práci 

aktivním členům, hrazení nákladů spojených s pracovními jednáními a výdaje mimo tyto 

zásady hospodaření.  

 

 

 

 

Tyto zásady platí od 1. 1. 2012 

Za RK OSŢ předseda:  

Za ZO OSŢ předsedkyně:  

Za ZO OSŢ účetní:  
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