
Pravidla  pro  používání  odborových  prostředků 
pro  rok  2015 

 

Finanční prostředky používá VOO k zajištění činnosti odborové organizace především pro řádné členy . 

Volní členové využívají  prostředků v rámci KD a mohou jim být nabídnuta neobsazená místa na akcích 

pořádaných OO.  
 

VOO používá prostředky v souladu s plánem činnosti a rozpočtem ZO v těchto oblastech : 
 

1) Vzdělávání 

ZV uhradí členům vyslaným na školení, kurzy a školy náklady spojené s tímto vzděláváním. Dále OO 

uhradí náklady spojené s ubytováním a cestovní výdaje v souladu s vyhláškou o výši cestovních náhrad. 
 

2)schůzová činnost 

Na běžnou schůzovou činnost - občerstvení   do 10 Kč / os. 

Na déle trvající akce a Konference    do      100 Kč / os. 

U slavnostních příležitostí po rozhodnutí  VOO  do      200 Kč / os. 
 

Doprava a ubytování se hradí v souladu s vyhláškou o poskytování cestovních náhrad  ( výloh ). 
 

3) Kulturní, zájmová činnost, zájezdy, sportovní akce : 

a) OO poskytne občerstvení při besedě s jubilanty do výše    300 Kč 
     ( 50 let věku a odchod do důchodu – starobní, invalidní apod.)  
 

 

b) OO poskytne jubilantům věcný dar do výše      500 Kč 
     ( 50 let věku a odchod do důchodu – starobní, invalidní apod.) 

        
 

c) OO poskytne věcný dar členům odborové organizace 

    končícím pracovní poměr z organizačních důvodů do výše           1 000 Kč 

 

d) OO poskytne příspěvek na činnost pracovních kolektivů 

     na osobu          300 Kč 

 

e) Při hromadné návštěvě kulturních akcí OO  přispívá  účastníkům na úhradu vstupenky a dopravu.  

    Individuální návštěvy kulturních akcích  nejsou  již od  01.01 2009  propláceny. 

 

f) U zájezdů pořádaných odborovou organizací lze přispívat na dopravu v plné výši. 

 

g) Akce pořádané pro děti do 15. let může OO v rámci rozpočtu uhradit v plné výši. 

 

h) U poznávacích zájezdů může OO poskytnout příspěvek ve výši  250,- Kč / noc / os.  na  5 dní,  

    maximálně však  do výše ceny poukazu. 

- při přidělování je přihlíženo k účasti na předchozích zájezdech a bude upřednostněn ten, kdo se v    

      předchozím období nezúčastnil. 

 

i) při návštěvě sportovních akcí, hromadně organizované OO. Lze přispět do výše poloviny z ceny  

   vstupenky a uhradit dopravu. Individuální návštěvy sportovních akcích  nejsou  již od 01.01 2009   

   propláceny. 
 

 

j) Na sportovní akce pořádané závodním výborem lze uhradit nutné technické zabezpečení, ceny a    

   odměny. 
 
 

k) OO nakupuje vstupenky do plavecké haly v Mostě, Bílině a Teplicích. Tyto vstupenky poskytuje  

    členům odborové organizace se slevou, kterou dle rozpočtu schválí VOO. 
 



 

4) Podpory a dary 
 

poskytuje OO do výše uvedené v těchto zásadách svým členům, ve zvláštních případech jejich rodinným 

příslušníkům. O konkrétní výši v individuelních případech 

rozhoduje na základě svých finančních možností VOO : 

 a) Při úmrtí člena a při úmrtí člena následkem pracovního úrazu  3.000 Kč pozůstalým 
 

b) Sociální podpory- nenávratné : při nezaviněné sociální tísni člena OO lze poskytnout podporu    

    1x ročně do výše 1.000 Kč. Přes tuto hranici, nebo opakovaně  v jednom roce lze poskytnout   

     pouze se souhlasem Konference. 

 

c) Sociální výpomoci- návratné : lze poskytnout při nezaviněné sociální tísni člena OO a na     

základě finančních možností ZO, po rozhodnutí VOO.  

 

O návratné sociální výpomoci bude sepsána smlouva, kde člen uzná závazek a dohodne splátkový 

kalendář. Žadatel svoji žádost podá osobně při jednání VOO  a v  písemné formě. 
  
 c) Při návštěvě dlouhodobě nemocných ( déle než 2 měsíce), žen na mateřské dovolené lze  

    zakoupit věcný dar do výše  500 Kč. 
 

 d) ZV může rozhodnout o poskytnutí mimořádné odměny do výše  1.000 Kč.  
 

 

 

5) Rekreace - viz samostatná příloha 

 

 

6) Ostatní výdaje 
 

Příspěvky tělovýchovným organizacím a kulturním zařízením se z prostředků odborové organizace 

neposkytují! 
 

 

Mzdy uvolněným funkcionářům vyplácí zaměstnavatel a fakturují se měsíčně VOO.  V případě 

krátkodobého uvolnění se mzdy poskytují v souladu s kolektivní smlouvou (KS)  a vyšší kolektivní 

smlouvou (VKS). 
 
 

V rámci organizačních a hospodářských výdajů hradí OO předplatné tisku, nákup literatury,kancelářských 

potřeb, tiskopisů, kalendářů, poplatky, cestovné funkcionářů, odměnu za vedení účetnictví ( ve výši 3% z 

vybraných příspěvků). 
 

 

Úhrada nájemného a poplatků spojených s provozem kanceláře se provádí v souladu se smlouvou mezi 

zaměstnavatelem a odbory. 
 

 

Nákup inventáře se eviduje v inventární knize.O použití finančních prostředků mimo výše uvedených 

případů a o výdajích, které nejsou obsaženy ve schváleném rozpočtu, nebo překračují rozpočtované 

položky, rozhoduje v souladu se svou pravomocí : 

  do výše      2.000 Kč  předseda a hospodář  

  do výše    20.000 Kč  ZV 

  nad     20.000 Kč  Konference 

 

Vyjímku tvoří nenávratná sociální výpomoc.  Nad  1.000 Kč  v  jednom  roce - rozhoduje Konference. 

 

 

 

 



7)  Prostředky na činnost Klubu důchodců 

vede VOO  na zvláštním podúčtu v hospodaření odborové organizace. Hospodaří s nimi Výbor Klubu 

důchodců při  Odborové organizaci č. 2 – lom,  Doly Bílina. 

 

 

 

 

 

V Bílině,  21. 04. 2015        Bergerhof  Vladimír 

              předseda  OO č 2 


