
R E K R E A C E  -  OZDRAVNÉ POBYTY  -  OO č.2  -  rok 2015 
pravidla pro poskytování rekreací (ozdravných pobytů) 

 

Rekreace hradí VOO  ze Sociálního fondu z položky - Příspěvky odborovým organizacím na organizační 

činnost a z prostředků odb. organizace. 

 

Příspěvek může být poskytnut : členovi ale i nečlenovi odborové organizace dle  Kolektivní smlouvy 

Jsou to  :    - zaměstnanci DB 

                                                     - důchodci - bývalému zaměstnanci DB 

-  rodinnému příslušníku ( manžel, manželka, osoba  žijící ve společné  

   domácnosti – doloženo. 

-  Děti - do skončení  povinné školní docházky (do 16 let ) a děti do 26   

   let, které  studují, nebo se připravují pro výkon povolání  a děti,které   

    nemohou studovat nebo být zaměstnány  pro nemoc nebo    

    smyslově, mentálně a  tělesně postižené). 
 

Na závodové rekreace  v  roce 2015 přispívá VOO aktivním členům a jejich rodinným příslušníkům 

k ceně poukazu pro zaměstnance z vlastních prostředků  organizace do výše 250,- Kč / 14 dní / osobu. 
                              ( dospělý je 250,- Kč / 14 dní a dítě  je 190,- Kč/ 14 dní )  
 

Za rodinného příslušníka se považují i děti osvojené a převzaté do péče nahrazující péči rodičů, 

děti  manžela, manželky žijící ve společné domácnosti a děti na něž zaměstnanec platí výživné, pokud 

nebyl zbaven rodičovských práv. 

                                                      - sirotkům po zaměstnanci, který zemřel následkem  pracovního úrazu. 

 

I. 

VOO      O R G A N I Z U J E  
 

1. Dětskou   rekreaci 

        ZV organizuje rekreaci ve vlastním zařízení, nebo hromadným nákupem poukazů od jiných 

poskytovatelů.  

       Věk dítěte, které se může této rekreace zúčastnit určí VOO.  Zpravidla od 6 do 15,99 let věku dítěte 

včetně. 

     

2. Odborovou  rekreaci 

Odborová rekreace je organizována v rekreačních střediskách odborů, případně dalších na smlouvaných 

střediskách a RS Sloup v Čechách. OO může na tuto rekreaci  přispět zaměstnanci, odboráři a jeho 

rodinným příslušníkům, přitom se řídí rozpočtem odborové organizace. Zaměstnanec může čerpat tuto 

rekreaci každý rok, nečerpá-li ten rok rekreaci individuální - výběrovou.  

 

PRAVIDLA : pro poskytování poukazů na rekreaci organizovanou OO :                       

 

 

a) Rekreace bude poskytována žadatelům s ohledem na dobu, která uplynula od poslední přidělené 

rekreace a počtu žadatelů o rekreaci. Přednost mají žadatelé, u kterých uplynulo delší časové  období od 

poslední přidělené rekreace. 

     

b) V případě rovnosti doby rozhoduje délka zaměstnání u SD a členství v odborech, aktivní práce v 

odborech a výše čerpání prostředků v posledních třech letech. 

 

c) Výši  příspěvku stanoví  VOO  a řídí se přitom rozpočtem  OO. Pro rok 2015 je stanovena výše 

příspěvku závodové rekreace ve výši  175,- Kč /dosp./ 1 den  a ve výši  190,- Kč /dítě/ 1 den  .  Příspěvek 

se neposkytuje bývalým zaměstnancům –  již důchodcům. 

 



II. 

Individuální  ( výběrová )  rodinná  a  dětská  rekreace 
 

VOO  tuto rekreaci neorganizuje. Poskytuje na ní příspěvek. Tato rekreace je poskytována řádným 

členům odborové organizace a jejich rodinným příslušníkům dle jejich vlastního výběru nejdříve po 3 

letech zaměstnání u SD a.s. a po 3 letech v odborové organizaci. Potom může být příspěvek poskytnut 

každý třetí rok. Lhůta 3 let se nevztahuje na léčebné pobyty hrazené zdravotní pojišťovnou s léčebnými 

procedurami a lékařským dozorem,pro zdravotně postižené členy a jejich rodinné příslušníky,kteří se 

nemohou zúčastnit rekreací a dětských táborů pořádaných OO. Žádost o příspěvek na tyto pobyty  musí 

být doložena potvrzením lékaře, nebo průkazem ZTP, zde je možnost čerpání 1 x za 2 roky. 

Dále se lhůta 3 let nevztahuje na žadatele o dětskou individuální rekreaci pro děti, které celoročně pracují 

ve společenských a sportovních organizacích a zúčastňují se s těmito organizacemi táborů a soustředění - 

1x za 2 roky. Žádost musí být doložena potvrzením o celoroční účasti dítěte. Je možno také poskytnout 

příspěvek dítěti na školní akci, pořádanou školou ale pouze v tuzemsku.  

 

VOO přispívá členům odborové organizace a jejich rodinným příslušníkům na individuální rekreace. 

Přitom se řídí rozpočtem odborové organizace. VOO přispívá odboráři a jeho rodinným příslušníkům na 

tuto rekreaci částkou ve výši : 

Zahraniční dovolená -  pro rok 2015  je max . hranice stanovena ve výši  250,-Kč / os. / noc,  pro  

člena organizace a pro každého jeho rodinného příslušníka. Dále OO poskytne    

svému členu – žadateli příspěvek ze svých prostředků ve výši 100,- Kč / os./ noc   

Maximálně na dobu 14 nocí. Příspěvek lze hradit až do absolutní výše poukazu.  

 

Tuzemská  dovolená -  pro rok 2015  je max . hranice  stanovena ve výši dospělý - 175,-Kč/ dosp./ noc,   

děti -  190,-Kč / dítě / noc ,  pro člena organizace a pro každého jeho rodinného     

příslušníka. Dále OO poskytne svému členu – žadateli příspěvek ze svých  

prostředků ve výši 100,- Kč / os. / noc.  Maximálně na dobu 14 nocí. Příspěvek  

lze hradit až do absolutní výše poukazu.   

 

Pro dětskou rekreaci - je stanovena výše příspěvku buď ve výši :  zahraničí – 250,-Kč/ os. / noc a u  

( LDT )      tuzemské 190,- Kč / os./ noc  a to až do absolutní výše poukazu. 

 

Ozdravná dětská rekreace - je stanovena výše příspěvku buď ve výši :  zahraničí – 250,-Kč/ os. / noc a  

   u  tuzemské 190,- Kč / os./ noc a to až do absolutní výše poukazu. 

 

 

III. 

Pravidla pro umožnění poskytnutí příspěvku na individuální rodinnou 

a dětskou rekreaci v tuzemsku a zahraničí 
 

1. Možnost čerpání tohoto příspěvku vzniká po uplynutí 2. let  (ve třetím roce) od posledního čerpání této 

rekreace (mimo pobyty organizované zdrav.pojišťovnou, osoby  tělesně postižené  a pobyty dětí pracující 

celoročně v zájmových a sportovních organizacích, kdy je toto období jeden rok 

 

2.Žadatel požádá o příspěvek a v případě že je dodavatelem CK, Tour operátor, osoba podnikající v 

cestovním ruchu, doloží potvrzení prodejce o platné koncesi (od roku 2004 též potvrzení o pojištění proti 

úpadku).  Sekretariát VOO  vystaví objednávku. 

 

3.Žadatel předloží VOO  rozepsanou fakturu, na které bude jako objednatel  OO č.2  dále na faktuře bude 

uveden :     

- dodavatel rekreace 

- druh rekreace 

- termín rekreace 



- jmenovitě osoby + úhrada za jednotlivé osoby 

- celková výše úhrady 

 

4. Žadatel uhradí platbu za rekreaci poníženou o příspěvek OO  v  hotovosti  v  kanceláři  ZV.  

 

5. Případná rizika z neuskutečněné rekreace (zánik cestovní kanceláře, storno podmínky, atd.) nese ke své    

    tíži účastník rekreace. 

 

6. OO  uhradí celou částku za rekreační poukazy.  Příspěvek žadateli je poskytován pouze  bezhotovostní   

    formou. 

 

 

IV 

Souběh   příspěvků 

 

Člen odborové organizace může čerpat maximálně 10.000,- Kč za 1 kalendářní rok na rekreace, zájezdy, 

dětské tábory a akce pořádané ZV.  Na absolutní  vyčerpání  této  částky  není  právní  nárok. 

 

 

ZV může poskytnout příspěvek na rekreaci maximálně : 

             

1x zahraniční nebo tuzemská individuální rekreace 

+ 

            1 dětský tábor ( letní nebo zimní ) 

             

                                                     nebo 

 

            1x rodinnou odborovou rekreaci 

            + 

1 dětský tábor ( letní nebo zimní ),  

 

 

 příspěvek na 2 dětské tábory lze poskytnout v případě volných poukazů.  

 

                                                    

 

 

 

 

 

V Bílině, 21. 04. 2015        Bergerhof  Vladimír 

             předseda   OO č.2 


