
Katalog služeb odborové organizace  

Na níže uvedené služby a výhody mají nárok aktuální zaměstnanci OU – členové ZO VOS OU, 
tzn. osoby, jež ze své mzdy odvádějí členské příspěvky. Nárok na služby a výhody mají i ti 
členové ZO VOS OU, kteří s touto organizací podepsali smlouvu a kteří na účet organizace platí 
pravidelné měsíční příspěvky. Výhody plynoucí z členství v odborové organizaci se netýkají 
důchodců nebo žen na mateřské a osob na rodičovské dovolené (pokud v jednotlivých bodech 
katalogu není uvedeno jinak).  
Originální doklady o zaplacení z aktuálního kalendářního roku odevzdávejte k proplacení svým 
zástupcům nejpozději do 30. listopadu. Prosincové doklady budou proplaceny nejdříve 
v lednu1.  
 
Základní odborová organizace:  

• odměňuje své členy u příležitosti kulatého životního jubilea (od padesáti let včetně) 
částkou 1 000 Kč; v případě 55., 65., 75., … narozenin, jde o částku 500 Kč; u důchodců 
je částka snížena na 500 a 300 Kč 

• poskytuje jednorázové sociální půjčky určené pro překlenutí tíživé životní situace 
způsobené vážnou nepředvídanou událostí (půjčka ve výši 5 000 až 10 000 Kč je splatná 
do 12 měsíců a odvádí se ze mzdy bezúročně) 

• vyplácí jednorázově částku ve výši 2 500 Kč na výdaje spojené s úmrtím životního 
partnera nebo dítěte (součástí žádosti o tuto částku je fotokopie úmrtního listu) 

• vyplácí jednorázově částku ve výši 2 500 Kč u příležitosti narození dítěte (součástí 
žádosti o tuto částku je fotokopie rodného listu dítěte) 

• pořádá pro děti (vnoučata) svých členů různé sportovní a kulturní akce; uvedených akcí 
se mohou zúčastnit i děti členek/členů odborů, které jsou na mateřské nebo 
rodičovské dovolené 

• přispívá na dětské tábory, školy v přírodě, lyžařské výcviky dětí svých členů částkou ve 
výši 50 % celkové ceny, max. však 1 200 Kč v daném kalendářním roce, a to na každé 
dítě do 15 let včetně; příspěvek se vyplácí na základě originálu dokladu o platbě 
(složenka, červený příjmový doklad nebo výpis z účtu) a potvrzení o účasti dítěte na 
táboře/akci; v případě členství v odborech na OU obou rodičů dítěte je příspěvek 
vyplacen pouze jednomu z nich 

• přispívá na stomatologické ošetření nebo na výlohy spojené s nákupem produktů oční 
optiky (obrub, dioptrických skel, čoček) částkou ve výši 50 % celkové ceny 
ošetření/nákupu; příspěvek se vyplácí na základě originálu dokladu o platbě; výše 
příspěvku pro jednoho člena nemůže v jednom kalendářním roce přesáhnout celkovou 
částku 2 500 Kč. V případě příspěvku na stomatologické ošetření odbory nehradí platby 
za použití drahých kovů 

• přispívá na divadelní představení do maximální částky 300 Kč za rok  

• podle stavu hospodaření a zájmu ze strany členské základny organizuje příležitostně 
akci pro své pracující členy 

• pro důchodce, kteří přispívají do pokladny ZO ročně částkou 100 Kč, odbory realizují 
kulturní program 

                                                           
1 Příspěvek bude započítáván již do limitu následujícího kalendářního roku.   



• podle stavu hospodaření odborové organizace a délky členství v daném roce2 
poskytuje svým členům na konci kalendářního roku poukázky na zboží do vybraných 
sítí prodejen.  

 
Schválil Výbor ZO VOS OU  
dne 12. 12. 2022                                                                                          Platnost od 1. 1. 2023  
 

PhDr. Ilona Plevová, PhD. 

                                                           
2 Částka bude vypočtena z celkové částky v daném kalendářním roce podle počtu měsíců, kdy byl zaměstnancem 
odváděn členský příspěvek. Podle stavu hospodaření lze ve výjimečných případech přiznat dle hospodaření 
i částku vyšší. 


