
                                   ODBOROVÁ  ORGANIZACE - lomy,  Doly  Bílina,  SEVEROČESKÉ  DOLY  

a.s.,                             PSČ 418 29   Bílina                              IČO 46 06 97 39 

 

 

Co  může získat  člen  odborů v  roce  2019  : 
 

 - jestliže je  již  bez dětí  ? 
 

1) Vyúčtováním ročních příspěvků organizaci si snižuje základ daně až  o  3.000,- Kč 
 

2) Má  nárok  na  právní  poradenství  zcela  ZDARMA 
 

3) Je zastoupen :   a)  ve škodní komisi,   

b) při šetření pracovních úrazů  a  následně  i jejich odškodnění 
 

4) Může  čerpat  slevové  výhody  od  ČMKOS  –  benefit  „Odbory plus“ 
 

5) Má možnost lepšího uplatnění  plateb z karty  Cafeterie 
 

6) Poskytuje  členům  v  nouzi  půjčky  –  návratné  a  nenávratné 
 

7) Organizace mu  připlácí na akce a tím mu  vrací celé příspěvky, které jí uhradil 
 

8) A to příspěvky  -  každému  členu :  
 

a) příspěvek na činnost pracovních kolektivů na osobu -         300 Kč 

 

b) vánoční poukázky v  hodnotě  500,- Kč  na osobu          500 Kč 

 

  c) při návštěvě kulturních a sportovních akcí ( 50 % až 400,- Kč )          2.000,- Kč  

 

 d) dovolenou závodovou nebo výběrovou -  závodová       1.000,- Kč / 14 dní 

   -  výběrová       2.100,- Kč / 14 dní  

   -  víkendová          240,- Kč / víkend   

  Celkem  částku             4.040 –  5.140,- Kč 
 

Členky  navíc na kosmetiku  1x 3 měsíce 300,- Kč       1.200,- Kč 

 

 

Pak je ještě možno využít  dle individuality dary :  
 

a) při návštěvě dlouhodobě nemocných ( déle než 2 měsíce) dar do výše  500 Kč. 

b) žen na  mateřské dovolené        dar do výše  500 Kč. 

c) dar členům odborové organizace při narození dítěte                    2.000 Kč 

d) jubilantům věcný dar  ( 50,  60  let věku a odchod do důchodu)         1.000 Kč      

e) při úmrtí člena                4.000 Kč pozůstalým 
  

f) u zájezdů pořádaných odborovou organizací o výši příspěvku rozhodne VOO. 

e)  u poznávacích zájezdů o výši příspěvku rozhodne VOO 

      f)  při návštěvě kulturních a sportovních akcí, hromadně organizovaných  OO,  lze přispět do výše    

           poloviny z ceny  vstupenky a uhradit dopravu. O výši příspěvku rozhodne VOO. 

     g) na sportovní  akce  pořádané  výborem lze uhradit nutné technické zabezpečení, ceny a  odměny,  

         o výši příspěvku rozhodne VOO. 

 

 



Co  může získat  člen  odborů v  roce  2019  : 
 

 - má-li ještě děti do 16 let věku ? 
 

 

Platí pro něj výše uvedené, stejně jako pro bezdětné  rodiny,  ale  ještě navíc může  na 

každé  dítě  čerpat příspěvek  :  
 

 

1) Pro dětskou rekreaci – do které je zařazeno ( soustředění, škola v přírodě, ostatní  LDT  a pod.)  

je stanovena výše příspěvku ve výši  50,- Kč os. / noc a to až do absolutní výše 

poukazu, maximálně však na dobu 14 nocí. Dětská zimní rekreace  je  

jednorázový příspěvek na dítě  2.000,- Kč.  Dítě ve věku od  6  – 15,99 let.  

Maximální výše příspěvku v roce činní na dítě  2.700,- Kč 

 

2) MDD v  RS  -  o výši příspěvku na dítě rozhodne VOO. 

 

3) Mikulášská nadílka s programem a nadílkou  pro člena  ZDARMA 

 

 

 

 

V Bílině,  02.07.2019         Bergerhof  Vladimír 

              předseda  OO č 2 

 

 

 

 


