
 

                                  ZÁSADY 

Hospodaření ZO OSŽ žst. Liberec pro rok    

2016-2020 
 

Zdroje odborových finančních prostředků: 

Členské příspěvky aktivních členů  - 1% z čisté mzdy (60% z této částky) 

Členské příspěvky důchodců           - 10,-Kč/měsíc       

Zápisné při prvním vstupu               - 10,-Kč 

Jiné příjmy – např. úroky, příspěvky ze SF, FKSP, apod. 

 

 

Odborové příspěvky jsou používány: 

K uspokojení potřeb členů OSŽ a jejich rodinných příslušníků (manžel(ka),jejich děti do 

skončení povinné školní docházky. 

Ke krytí nákladů potřebných pro činnost ZO OSŽ a provozu vlastních zařízení. 

 

1)Sociální oblast: 

Podpora pozůstalých při úmrtí člena OSŽ.(nutno předložit úmrtní list nebo parte)…1.500,-Kč 

Podpora pozůstalých při úmrtí člena OSŽ následkem pracovního úrazu (nutno 

předložit úmrtní list,nebo parte) ……………………………………………………..2.500,-Kč 

Náklady na věnec při úmrtí člena OSŽ až do výše ………………………………...  1.000,-Kč 

Sociální podpora nenávratná až do výše ………………………………………….    2.000,-Kč 

(Sociální nenávratná podpora je přiznávána na základě písemné žádosti a to pouze 

jednou v roce.O její výši a přiznání rozhoduje ZV.) 

 

 

2)Dary: 

Dar při prvním odchodu do starobního důchodu nebo plně invalidního důchodu      

(podmínkou je členství  v OSŽ min. jeden rok)…………………………………….   2.000,-Kč 

Dar při narození dítěte člence nebo členovi OSŽ(nutno doložit rodný list)………..   2.000,-Kč 

(Při členství obou rodičů se poskytuje dar pouze jednou.) 

Dar členům ZO OSŽ až do výše (dar může být i věcný)……………………………  1.500,-Kč 

(o přiznání a výši daru rozhodne ZV) 

Dar k životnímu výročí 50 (podmínka je členství v OSŽ)  ………………………..    1.000,-Kč 

Dar při návštěvě dlouhodobě nemocného (60 a více dnů) možno i věcný dar…..…   1.000,-Kč 

Dar při udělení Jánského plakety……………bronzová…………………………….  1.500,-Kč 

        stříbrná ……………………………..   2.000,-Kč 

        zlatá …………………………………  2.500,-Kč 

        kříže…………………………………. 3.000,-Kč 

3)Půjčky: 

ZV poskytuje členům návratnou sociální výpomoc ve výši do 10.000,-Kč,splatnou do jednoho 

roku.Čerpání je omezeno limitem 280 000,-KČ . Podmínkou je 6ti měsíční členství v OSŽ.U 

nového člena lze přiznat nárok,prokáže li členství v odborech u předchozího zaměstnavatele. 

Opakovaně lze půjčku získat až po splacení půjčky předchozí. Půjčka se poskytuje na základě 

písemné žádosti a při splnění podmínky písemného souhlasu se splácením formou srážky ze 

mzdy zadáním trvalého příkazu z osobního účtu. Je požadován jeden ručitel. O přiznání 

půjčky a její výši rozhodne ZV. Minimální měsíční splátka je 1000,-Kč. 

 

 



4) Kulturní,sportovní a vzdělávací odborová činnost: 

Příspěvek na odborové školení až do plné výše ceny(o jeho výši rozhodne ZV)...      3.000,-Kč  

Noviny,zákony,tiskoviny …………………………………………………………   15.000,-Kč 

Metodické a další pomůcky pro činnost ZV a RK ZO OSŽ ……………………...     1.000,-Kč 

Kulturní a sportovní akce pořádané ZO OSŽ ……………………………………. 440.000,-Kč 

 

5) Rekreace: 

ZV OSŽ poskytuje členům možnost rekreačního pobytu ve vlastním zařízení ve Starých 

Splavech. Chata je přidělována vždy na jeden týden a podmínkou je zapsání do pořadníku. 

Chatu je také možno si pronajmout mimo prázdninové termíny na jednotlivé dny. 

V případě pronajmutí chaty mimo sezónu na pár dní dostanete záruku nejdříve 7 dní před 

termínem z důvodu přednosti týdenního pobytu. 

Kalkulovaná cena za týdenní pobyt ………………………………………………     2.000,-Kč 

Kalkulovaná cena na jednotlivé dny se počítá za jednu noc ………….………………..400,-Kč 

Záloha na služby           ………………………………………………………        400,-Kč 

Poplatek za zrušení závazně přiděleného termínu pobytu, když není závažný důvod …500,-Kč 

Záloha na služby je po ukončení pobytu proúčtována podle skutečné spotřeby. 

O přidělení chaty rozhoduje ZV na základě pořadníku, který je ročně obnovován. 

O přidělení chaty na jednotlivé dny rozhoduje ZV na základě efektivního využití chaty. 

 

6)Organizační a hospodářské výdaje: 

Kancelářské potřeby,tiskopisy,poštovní a telefonické poplatky,pojištění,dopravní a cestovní 

náklady,náklady za služby a pronájem místnosti ZV OSŽ ………………………..    5.000,-Kč 

Náklady na opravy kancelářského vybavení(PC,FAX,kopírka apod.) ……………  66.000,-Kč 

Mzda členů ZV za obsazení ZV v úřední den …………………………………      700,-Kč/den 

Maximálně ……………………………………………………………………...  4.500,-Kč/měs. 

Mzdy a odměny nepřesáhnou ………………………………………………... 100.000,-Kč/rok 

Reprezentační fond předsedy ZV…………………………………………………      5.000,-Kč 

Příspěvek do podpůrného fondu OSŽ 1x ročně…………………………….5 000 – 10 000,-Kč 

 

7)Schůzová činnost: 

Konference a schůze(členské,výroční a odborových úseků)dle prezenční listiny ….  6.000,-Kč 

a) krátkodobá do výše ………  50,-Kč na přítomného 

b) dlouhodobá do výše ……...100,-Kč na přítomného  

Schůze ZV a RK dle prezenční listiny až do výše …….50,-Kč na přítomné ………. 5.000,-Kč 

Schůze výborů (KOZO, ZAP)..50,-Kč na přítomného 

 

Další finanční prostředky OSŽ získané z investovaných prostředků a výše,jakož i způsob 

jejich rozdělení je ponechán na ZV. Veškeré plnění příspěvků, darů a ostatních plnění  se řídí 

těmito zásadami a není na ně právní nárok. 

O veškerých případech nutných změn a úprav nad rámec schválených Zásad v období mezi 

členskými schůzemi (konferencemi) je oprávněn rozhodnout ZV. O těchto změnách podá ZV 

zprávu na nejbližší členské schůzi (konferenci). 

Nedílnou součástí těchto Zásad je rozpočet . 

Tyto Zásady  byly schváleny konferencí ZO OSŽ Liberec dne: 30.11.2015 

 

 

                                                                                                  Předseda ZO OSŽ  

                  žst.Liberec 

                Petr Řezníček   


