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A) Schůze orgánů, porady, aktivy, školení a další akce Odborové organizace 

Občerstvení (1x denně)      220 Kč/osoba 
Stravování – celodenní       220 Kč/osoba 

B) Ostatní výdaje na činnost Odborové organizace 

1) Náhrady mezd poskytované dle vyhlášky č.172/73 Sb. o uvolňování k výkonu 
funkce v odborech – výše úhrady na základě refundačního listu a faktury vystavené 
mzdovou účtárnou. 

2) Náhrady jízdních výdajů funkcionářům při akcích a jednáních Odborové organizace 

• Jízdné veřejným hromadným prostředkem, včetně MHD na základě 
předložených jízdenek, 

• Při použití soukromého vozidla přísluší náhrada v paušální výši 2Kč/km. 
Náhrada ve stejné výši přísluší i pro cestu zpět. 

3) Výdaje na zabezpečení péče o členy a jejich rodinné příslušníky. Všechny příspěvky 
jsou poskytovány ve výši za kalendářní rok a členové si o ně musí žádat sami. Na 
výplatu příspěvků není právní nárok a v odůvodněných případech může být jejich 
výplata členovi zamítnuta. Výplata jednotlivých příspěvků, pakliže je prováděna 
v peněžní formě, je zpravidla zasílána bezhotovostně na BÚ člena. Člen si může o 
jednotlivé dávky požádat nejdříve po 6 měsících členství v Odborové organizaci: 

- Příspěvek na tábory pro děti členů. Stejně tak i na sportovní akce, soustředění, 
lyžařské kurzy apod. dětí členů do výše 500 Kč/rok na každé dítě člena do 
dovršení 18 let, dle předloženého dokladu o zaplacení, a to jednou ročně. 

- Příspěvek na rekreaci členům ve výši 25 % z ceny, maximálně však 500 
Kč/člen/rok. Částka se vyplácí na základě předložené fotokopie dokladu o 
zaplacení zájezdu či o uhrazení pobytu v libovolném rekreačním zařízení. 

- Příspěvek členům na Vánoce ve výši max. 500 Kč/člen. Příspěvek je vyplácen 
v měsíci prosinci ve výši a formě dle rozhodnutí Výboru Odborové organizace, 
v peněžní či nepeněžní formě (např. Dárkovou poukázkou, dárkovým balíčkem 
apod.). 

4) Další výdaje: 

- drobný nákup (hospodář, předseda) 

• kancelářské potřeby    do max. 1 000 Kč/rok 

• nákup vybavení     do max. 2 000 Kč/rok 

• nákup literatury a časopisů   do max. 3 000 Kč/rok 
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- paušální příspěvek členům Výboru na telefon a internet ve výši: 

• Předseda     1 500 Kč za každé čtvrtletí* 

• Místopředseda     1 500 Kč za každé čtvrtletí* 

• Hospodář     1 000 Kč za každé čtvrtletí* 

* - v případě kumulace funkcí náleží příspěvek pouze jednou každé osobě. 

C) Závěrečné ustanovení 

1) Limity pro použití finančních prostředků jsou nedílnou součástí Zásad hospodaření 
Odborové organizace PILA Paskov. 

2) Limity vstupují v platnost dnem schválení členskou schůzí Odborové organizace 
PILA Paskov dne: 21. 2. 2017 a jejich účinnost je od 1. 1. 2017. 

3) Schválením těchto Limitů pozbývají platnosti a účinnosti všechny předchozí Limity 
hospodaření. 

4) Limity mohou být v případě nepříznivého vývoje hospodaření, či při výrazných 
výpadcích v příjmech přiměřeně upraveny Výborem, tak aby byl dodržen 
plánovaný hospodářský výsledek schváleného rozpočtu Odborové organizace. 

 
 
 
Členská schůze Odborové organizace PILA Paskov dne 21. 2. 2017 


