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             I. Úvodní ustanovení 
 
Pravidla hospodaření Základní odborové organizace Chemopetrol a.s. (dále také jen ZOO) 
stanoví pravomoc a odpovědnost funkcionářů pověřených hospodařením s finančními 
prostředky v rámci schváleného rozpočtu, stanoví zásady použití finančních prostředků, 
rozsah použití a maximální výši částek poskytovaných přímo ve prospěch jednotlivých členů. 
 

   Obsah jednotlivých kapitol: 
 

1. Hlavní zásady hospodaření 
                                               2.   Finanční zdroje 

                                                     3.   Použití finančních prostředků 
4. Pravomoc a odpovědnost 
5. Závěrečná ustanovení 

 
 

 
1.     Hlavní zásady hospodaření s finančními prostředky 
 
1.1    Základem hospodaření a hlavní směrnicí   pro hospodaření s   finančními   prostředky  je  

      rozpočet a tato Pravidla hospodaření ZOO. Návrh ročního rozpočtu předkládá   
předsednictvo ZOO a schvaluje ho konference delegátů ZOO. Součástí návrhu rozpočtu je 
důvodová zpráva. Změny v rozpočtu ZOO v průběhu roku navrhuje předseda ZOO a 
schvaluje předsednictvo ZOO po předchozím projednání v Revizní komisi. 

 
 

1.2 Kontrolu  hospodaření s  finančními  prostředky provádí každý  funkcionář  v rámci   své 
pravomoci a odpovědnosti. Průběžnou  kontrolu  hospodaření   včetně   vedení účetnictví 

         zajišťuje   předsednictvo.   Závěrečná   kontrola   hospodaření  se  provádí  jednou  ročně 
         prostřednictvím  revizní komise.  Náhlé  kontroly  hospodaření  provádí RK  podle svého  
         plánu činnosti. 

 
 

1.3 Prostřednictvím  svých  zástupců  má  každý  člen  právo být  informován o hospodaření 
      odborové organizace. 

 
2.     Finanční zdroje 
   

 příjmy z členských příspěvků; 
 příspěvky a dary; 
 ostatní příjmy. 
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2.1    Členské příspěvky se vybírají podle těchto zásad:  
 
a)      členský  příspěvek  činí  1%  z  čistého měsíčního  příjmu v hlavním pracovním  
         poměru. Do tohoto příjmu se počítají: 
 

 všechny druhy mezd, které jsou součástí vyměřovacího základu pro výpočet odvodu na 
zdravotní a sociální pojištění, tzn: mzdy včetně odměn, mzdy za práci přesčas, příplatků, 
podílů na hospodářských výsledcích, jubilejních odměn, a také náhrada mzdy při 
překážkách v práci a za nevyčerpanou dovolenou;  

 
b)     do základu pro výpočet členských příspěvků se nezahrnují: 
 

 příjmy nahrazující výdělek v důsledku nemoci, ošetřování člena rodiny, placená 
mateřská dovolená; 

 odměny za záchranu života, odměny za odvrácení bezprostředního nebezpečí, které by 
mohlo způsobit věcné škody nebo ohrozit lidské zdraví nebo život; 

 odměny za vynálezy, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, odstupné v případě odchodu 
z organizačních důvodů; 

 vratka roční daně 
 

c)    členský příspěvek důchodců a členů pobírajících rodičovský příspěvek činí 5,- Kč/měsíc 
 

 na členy-důchodce se vztahují pouze zvlášť uvedené sociální výpomoci a výhody 
v Pravidlech hospodaření; 

 
d)     členský příspěvek nezaměstnaných dle bodu 5.2 Stanov ZOO činí 5,- Kč / měsíc 

 
 na členy – nezaměstnané se podpory a výhody v Pravidlech hospodaření nevztahují. 

 
 2.2   Ostatní příjmy:  
                     

 výnosy z finančních vkladů a investic; 
 z prodeje majetku; 
 dary od právnických a fyzických osob. 

 
 

 
3.    Použití finančních prostředků 
 

 výdaje poskytované přímo ve prospěch členů; 
 hospodářsko-správní výdaje; 
 organizační a účelové výdaje. 
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3.1    Výdaje finančních prostředků poskytované přímo členům: 
  

 sociální výpomoc; 
 sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci; 
 sociální výpomoc při krátkodobé nemoci; 
 sociální výpomoc při úmrtí člena nebo jeho rodinného příslušníka; 
 sociální bezúročná zápůjčka; 
 sociální výpomoc na ozdravný pobyt dětí; 
 příspěvek na lázeňskou léčbu; 
 příspěvek na odstranění vlivu škodlivého prostředí; 
 odměna při životním jubileu (50,55,60,65let); 
 sociální výpomoc  při narození dítěte; 
 odměny dárcům krve; 
 dotace na kulturní akce; 
 příměstská rekreace; 
 dotace nákladů na sportovní akce kolektivů; 
 dotace nájmů za tělovýchovná zařízení; 
 dotace vstupenek či částečná dotace vstupenek na sportovní a kulturní; 
      akce včetně permanentek; 
 náklady na právní poradenství. 

 
 
3.2     Hospodářsko-správními  výdaji jsou náklady na: 
  
          a)  odbornou literaturu a tisk; 
          b)  schůze a konference; 
          c)  školení funkcionářů; 

 d)  cestovné; 
 e)  mzdy uvolněných funkcionářů a pracovníků odborného aparátu; 
 f)   poštovné, kancelářské potřeby, pojistné atd.; 
 g)  technické vybavení (počítače, software, kalkulátory); 
 h)  služby; 
 i)   auto. 

 
 
3.3     Organizačními  výdaji jsou náklady spojené s delegacemi a návštěvami. 
          Účelovými výdaji jsou  akce charitativního a humanitárního  charakteru. 
 
4.      Pravomoc a odpovědnost 
 
4.1     Konference ZOO Chemopetrol a.s. je nejvyšším orgánem s rozhodovací  
         pravomocí. Tomuto orgánu přísluší zejména: 
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a)   projednat a schválit rozpočet; 
b) projednat a schválit vnitřní směrnice pro používání finančních prostředků; 
c) rozhodovat v otázkách placení a použití členských příspěvků; 
d) projednávat zprávy předsednictva ZOO o výsledcích hospodaření ZOO; 
e) projednávat zprávu Revizní komise o výsledcích hospodaření ZOO. 

 
 
4.2    RP ZOO  odpovídá  za  včasnou  tvorbu  zdrojů, správu finančních prostředků a za jejich  
         účelné využívání. Proto zejména: 
 
         a)   připravuje a projednává návrh rozpočtu a předkládá jej spolu s důvodovou zprávou 
               ke schválení konferenci; 
         b)   zpracovává a projednává vnitřní směrnice pro používání finančních prostředků a 

      předkládá je ke schválení konferenci; 
c) zajišťuje řádný a včasný výběr a zúčtování členských příspěvků; 
d) schvaluje poskytování sociálních výpomocí a půjček; 
e) zajišťuje vedení účetnictví a řádnou evidenci členů; 
f) pro  konferenci  připravuje zprávu o výsledcích hospodaření. 

 
 
4.3    Předseda  RP ZOO  odpovídá   za  řádné  projednávání  a  rozhodování   v  otázkách  

hospodaření Základní odborové organizace Chemopetrol a.s. V rámci své pravomoci: 
 
a)   má spolu s oprávněnými členy v rámci Pravidel hospodaření dispoziční oprávnění 
      nakládat s finančními prostředky uloženými u peněžních ústavů; 
b) schvaluje výdaje do částky stanovené vnitřní směrnicí, pokud tyto výdaje nejsou 
      konkretizovány v rozpočtu; 
c) dbá o řádné vedení hospodářské a finanční agendy a ověřuje si její stav a úroveň 
d) zajišťuje pravidelnou kontrolu placení členských příspěvků; 
e) zajišťuje kontrolu pokladní hotovosti, zůstatku na běžném účtu a správného vedení  

účetnictví; 
f) zajišťuje řádné předání hospodářsko-finanční agendy  při změně funkcí; 
g) vystupuje jako osoba oprávněná vůči FÚ a ostatním státním institucím.  

 
 
4.4.   Ekonom ZOO zejména: 
 

a)   spolu s předsedou ZOO odpovídá za správu finančních prostředků a ostatního 
      majetku; 
b) spolu s dalšími oprávněnými členy připravuje návrh rozpočtu a předkládá jej k 

projednání, připravuje zprávy o výsledku hospodaření a zajišťuje jejich projednávání; 
c) spolu s předsedou dbá o to, aby všechny výdaje a další operace byly prováděny v 

souladu s rozpočtem a příslušnými daňovými zákony, prosazuje účelné vynakládání 
finančních prostředků; 

d) spolu s předsedou odpovídá za řádné vedení účetnictví, pokladní evidenci a evidenci 
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členů; 
e) připravuje podklady pro vyhotovení daňového přiznání, spolu s předsedou 

zodpovídá za včasné a správné vyplnění daňového přiznání.  
 
5.     Závěrečná ustanovení 
 
5.1 Při  změnách funkcionářů,  kteří odpovídají za hospodaření nebo spravují majetek     

Základní odborové organizace Chemopetrol, a.s. se postupuje tak, že předání agendy a 
majetku se provede protokolárně s uvedením stavu hospodaření a majetku. Protokol musí 
schválit Revizní komise.  
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II. Pravidla hospodaření 
 
1.    Úvod 
 
Pravidla hospodaření jsou přizpůsobena organizační struktuře, možnostem a potřebám členů 
odborové organizace. Finanční prostředky, které má organizace k dispozici, jsou rozděleny na 
prostředky přímé a nepřímé. 
 
 
2.    Prostředky přímé a nepřímé 
 

 přímé (centralizované) – tyto prostředky hradí ZOO z centrálních zdrojů přímo  členům 
a   jsou uvedeny v rozpočtu ZOO; 

 
 nepřímé (decentralizované) – to jsou prostředky přidělené jednotlivým ROD, se kterými  

hospodaří rady v souladu s platnými pravidly samostatně. 
 
 

2.1  Prostředky přímé (centralizované) 
 
Z těchto prostředků lze poskytnout:       
 
a)  sociální výpomoc  při úmrtí  člena  odborové  organizace                           6.000,- Kč 

 nárok na sociální výpomoc má rodinný příslušník nebo osoba, 
která uhradila pohřeb člena; 

 nárok na sociální výpomoc lze uplatnit do 12 měsíců od úmrtí; 
 vždy je nutné doložit kopii  úmrtního listu a kopii faktury  

                 z pohřební služby. 
 
b)  sociální výpomoc při úmrtí člena odborové organizace - důchodce            2.000,- Kč 

 nárok  na  sociální výpomoc  má rodinný příslušník nebo osoba, 
                 která uhradila pohřeb člena; 

 nárok na sociální výpomoc lze uplatnit do 12 měsíců od úmrtí; 
 vždy je nutné doložit kopii úmrtního listu a kopii faktury  

                 z pohřební služby. 
 
c)  sociální výpomoc   při   úmrtí   rodinného  příslušníka   člena   
     (manželka /manžel, matka, otec, dítě ve vlastní péči)  

 
 nevztahuje se na členy ZOO - důchodce; 
 nárok na sociální výpomoc má přímý rodinný příslušník; 
 nárok na tuto sociální výpomoc lze uplatnit do 12 měsíců od úmrtí; 
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 vždy je třeba doložit kopii úmrtního listu; 
 u nesezdaných partnerů bude vyžadován úmrtní list,  

doklad o společné domácnosti a faktura za pohřební služby; 
 pokud se neshoduje příjmení zemřelého s příjmením rodinného příslušníka, 

je nutné doložit rodný list žadatele. 
                  
Sociální výpomoc se vyplácí podle délky členství v odborech, rozhodné datum je úmrtí rodinného 
příslušníka: 
 

méně než 5 let                    2.000,- Kč 
5 -9 let                                3.000,- Kč 
10-19 let                             4.000,- Kč 
20-29 let                             5.000,- Kč 

      30  a více let                       6.000,- Kč 
 
V případě souběhu nároků podle čl.2.1 písm.a),b),c) se vyplácí jeden nejvyšší nárok (částka). 
 
d)  sociální výpomoc při odchodu do invalidního důchodu sk. II a III, předčasného 
starobního důchodu a starobního důchodu podle délky členství v odborech: 
                                             
     5-9 let                                  1.500,-Kč 
     10-19 let                              2.000,-Kč 
     20-29 let                              2.500,-Kč 
     30-39 let                              3.000,-Kč 
     40 a více let                         3.500,-Kč 
  
e)  odměnu při životním jubileu 50, 55, 60, 65, 70 let podle délky členství v odborech: 
 
      méně než 5 let                       500,-Kč 
      5- 9 let                                2.000,-Kč 
     10-19 let                              2.500,-Kč 
     20-29 let                              3.000,-Kč 
     30-39 let                              3.500,-Kč 
     40 a více let                         4.000,-Kč 
 
f)  sociální výpomoc v tíživé finanční situaci                                do  5.000,- Kč 

 lze ji poskytnout pouze 1x za rok 
 
g)  bezúročnou zápůjčku                                                                     do 25 000,- Kč 

 žadatel/ka musí mít pracovní smlouvu na neurčito; 
 zápůjčka  musí být zajištěna dvěma ručiteli z řad zaměstnanců  

                 s pracovní smlouvou na neurčito, ručiteli mohou být 
                 zaměstnanci  všech  společností, ve kterých ZOO působí; 

 jeden z ručitelů nesmí čerpat sám zápůjčku od ZOO nebo již   
 ručit jinému členovi na zápůjčku od ZOO; 
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 splatnost do 24 měsíců. 
           
h)  sociální výpomoc při narození dítěte                                             5.000,- Kč 

 nárok lze uplatnit do 12 měsíců od narození dítěte;  
 je nutné přinést  kopii rodného listu dítěte. 

 
 i)  příspěvek na lázeňskou léčbu                                                   do  3.000,- Kč  

      Příspěvek lze poskytnout pouze 1x za rok a týká se komplexní 
a příspěvkové lázeňské léčby dle Zák.48/1997 Sb.§33, je nutné 
doložit kopii doporučení od lékaře a doklady o zaplacení ZOO  
přispívá   pouze na skutečně vynaložené náklady (např. poplatek za 
hospitalizaci, lázeňský poplatek, poplatek  za nadstandard). 
Příspěvek se dále poskytuje 1x za rok na soukromé lázeňské pobyty 
delší než 6 dní. Pobyt s procedurami musí být absolvován ve 
smluvních lázeňských zařízeních zdravotních pojišťoven. Je třeba 
doložit doklady o zaplacení. Nevztahuje se na  wellness pobyty. 
Nárok na tuto podporu lze uplatnit do 12 měsíců od ukončení 
pobytu. 
j)  příspěvek na lázeňskou léčbu pro důchodce                         500 - 1.500,- Kč 

 postup je stejný jako u bodu i); 
 o výši příspěvku  rozhodne RP ZOO na základě 
      specifikace a délky pobytu; 

 
k) odměny dárcům krve – při 10 odběrech                                              300,- Kč 
     a plazmy                         při 20 odběrech                                              600,- Kč 
                                             při 30 odběrech                                              900,- Kč 
                                             při 40 odběrech                                            1.200,- Kč 
                                             při 50 odběrech a více (po 10 odběrech)     1.500,- Kč 

 odměnu lze čerpat nejvýše jedenkrát ročně; 
 nárok na tuto podporu lze uplatnit do 12 měsíců od odběru. 

 
 
l)  příspěvek na odstranění vlivu škodlivého prostředí 
     (pouze pro vybraná pracoviště) kadeřník, kosmetika, pedikúra              80,- Kč/měs. 

 příspěvek se nevztahuje na modelování nehtů; 
 příspěvek se nevyplácí souběžně s podporou při dlouhodobé nemoci; 
 nárok na tuto podporu lze uplatnit v kalendářním roce, ve kterém byla úhrada 

provedena, nejpozději však do 15. ledna následujícího kalendářního roku. 
  
m)  sociální výpomoc na ozdravný pobyt dítěte             1.000,- Kč 
    (tábor, příměstský tábor,  soustředění, ŠvP či jiný organizovaný pobyt dětí)   
 

Dítětem se pro účely tohoto ustanovení rozumí dítě člena (členky) odborů, dítě manžela 
(manželky) nebo druha (družky), žijící ve společné domácnosti se shodným trvalým bydlištěm, 
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partnera (partnerky) podle zákona o registrovaném partnerství (dále jen „partner“), děti, osvojenci, 
děti svěřené do pěstounské nebo poručnické péče, děti svěřené soudem do osobní péče jiné fyzické 
osoby.  

 
 pro děti do ukončení středního vzdělání, nejpozději však do 20 let věku dítěte;   
 podmínkou je doklad o zaplacení pobytu; 
 u nesezdaných párů je třeba doložit doklad o společném trvalém bydlišti; 
 příspěvek lze poskytnout  na každé dítě 2x ročně;   
 příspěvek se nevztahuje na rodinnou rekreaci; 
 nárok na tuto podporu lze uplatnit v kalendářním roce, ve kterém byla úhrada 

provedena, nejpozději však do 15. ledna následujícího kalendářního roku. 
Důležité upozornění: o příspěvek lze zažádat až po uskutečnění ozdravného pobytu. 
    
n)  sociální výpomoc členům při krátkodobé pracovní neschopnosti 

 za  zameškaný pracovní den z důvodu nemoci se poskytuje sociální výpomoc ve výši 
500,- Kč. Délka pracovní směny nerozhoduje. Toto platí vždy pro první tři dny nemoci 
až do celkové výše 3.000,- Kč; 

  je možno čerpat  v průběhu 12-ti po sobě jdoucích měsíců; 
 nárok lze uplatnit do 12 měsíců od ukončení pracovní neschopnosti a vždy je  nutné  

doložit   potvrzením   ze   mzdové  účtárny  nebo  dokladem  od ošetřujícího  lékaře. 
 
o)  sociální výpomoc členům při dlouhodobé nepřetržité pracovní neschopnosti   

 sociální výpomoc  v průběhu 12-ti po sobě jdoucích měsíců může v součtu činit max. 
5.000,- Kč, za prvních 30 kalendářních dní se vyplácí částka  3.000,- Kč, za každých  
dalších  30 dní  se  vyplácí 1000,- Kč, pouze však do výše uvedené  max. částky; 

 nárok na sociální výpomoc nemají členové, kterým přísluší náhrada za ztrátu na 
výdělku po dobu pracovní neschopnosti z titulu pracovního úrazu nebo nemoci 
z povolání; 

 nárok na vyplacení  lze uplatnit maximálně do 12 měsíců od ukončení pracovní 
neschopnosti a vždy je  nutné  doložit   potvrzením   ze   mzdové  účtárny  nebo  
dokladem  od ošetřujícího  lékaře. 

 V případě, že vzniká nárok na výplatu podle písmene o), nevyplácí se souběžně podle písmene n). 
 Maximální výše sociálních výpomocí dle písm. n,o v průběhu 12ti po sobě jdoucích měsíců 
 může v součtu činit 8.000,- Kč. 
p)  příspěvek na očkování proti chřipce 
příspěvek na očkování proti chřipce lze čerpat jednou v kalendářním roce. Je maximálně ve výši 
200,-Kč.  K žádosti je třeba doložit doklad o zaplacení. Příspěvek lze zaslat na Váš účet po zaslání 
scanu žádosti a dokladu o zaplacení. 
 
q)  sociální výpomoc při svatbě 
k žádosti je třeba doložit kopii oddacího listu. Nárok na sociální výpomoc ve výši 3.000,-Kč lze 
uplatnit do 12 měsíců od uzavření sňatku. 
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r)  sociální podpora v době stávky 
náleží všem zaměstnancům, kteří se zúčastní stávky a je vyplácena po jejím skončení. Konkrétní 
výši podpory stanovuje RP ZOO a její výši oznámí před zahájením stávky. 
 
Důležité upozornění: veškeré žádosti výpomoci a příspěvky lze vyřídit i  na dálku formou 
scanovaných dokumentů a mailové komunikace s odborovou pokladnou. 
 

2.2  Délka členství v odborech 
 
 Pro nároky související s délkou členství v odborech se sčítají předcházející, formálně doložená, 
členství v odborech u právních předchůdců firem ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Euro Support 
Manufacturing Czechia, s.r.o., Cray Valley Czech s.r.o., SYNTHOS Kralupy a.s., Unipetrol 
výzkumně vzdělávací centrum, a.s.   
 Případné řešení tvrdosti ustanovení je v kompetenci RP ZOO. 
 

2.3  Prostředky nepřímé (decentralizované) 
 
Výše dotace činí 300,- Kč na člena/rok 
 
Tyto finanční prostředky jsou přidělovány radám odborových důvěrníků formou dotací na běžný 
kalendářní rok. Dotace jsou nevratné. Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. běžného roku se 
převádí do roku následujícího.  
Rozhodnutí o použití dotací přísluší ROD. 
 
Členská základna ROD propůjčuje dvěma funkcionářům - předsedovi a místopředsedovi -  
hospodáři, dispoziční právo. Tito funkcionáři odpovídají za hospodaření ROD a mají právo 
podepisovat veškeré doklady týkající se hospodaření. Každý má svůj podpisový vzor v odborové 
pokladně. Při změně těchto funkcionářů je nutno protokolárně předat agendu a provést změnu 
podpisových vzorů. V případě neexistence těchto funkcionářů ROD, přechází všechna dispoziční 
práva na uvolněné funkcionáře a ekonomický útvar ZOO. 
 
Prostředky lze použít: 
 
a)  v sociální oblasti 

 sociální výpomoc na překlenutí tíživé finanční situace z prostředků ROD – max. do výše 
1.500,- Kč, lze ji poskytnout pouze 1x za rok; 

 při úmrtí člena na zakoupení věnce, max. do částky 1.000,- Kč; 
 
b)  na akce pro děti – např. ke Dni dětí, na vánoční besídku, zájezdy pro děti apod.; 
 
c)  na kulturní činnost; 

 např. nákup permanentek do divadla, muzea, na koncerty apod.. Vždy je nutné dbát na to, 
aby ve využívání permanentních vstupenek docházelo ke střídání uživatelů. 

 
d)  na tělovýchovnou činnost 
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 např. pronájem haly, bazénu, kuželkárny, nákup  vstupenek  na hokej, nákup plavenek 
apod. Opět je nutné, aby využilo prostředků co nejvíce členů ROD; 

 
e)  na poznávací zájezdy 

 ROD  může pořádat různé  poznávací zájezdy, které dotuje ze svých prostředků. Zájezdů 
se   mohou   zúčastnit   i   rodinní  příslušníci.   Při  déle  trvajících  akcích  lze  dotovat   i 
nocležné;  

 předpokládá se finanční spoluúčast účastníků; 
 
f)   při  životním  jubileu  50,  55,  60,  65,  70  let  lze  poskytnout  věcný  i  finanční  dar, 
     doporučujeme diferencovat podle délky členství v odborech a dle možností; 
 
g)  na nákup dárkových šeků. 
 
3.   Zásady pro styk s pokladnou 
 
ROD vypisuje své vlastní výdajové pokladní doklady na výplatu dle svých finančních možností: 

 
 sociální výpomoci z prostředků ROD – musí být doloženo žádostí člena o sociální  

výpomoc s datem schválení v ROD; 
 při životním jubileu člena; 
 u příležitosti narození dítěte; 
 při odměně člena za práci v odborech je srážena daň ve výši 15%; 
 na nákup pohřebního věnce u příležitosti posledního rozloučení se svým členem. 

 
Ostatní akce je nutno objednávat přes odborovou pokladnu! ROD nejsou oprávněny samy 
objednávat u organizací mimo podnik (nemají právní subjektivitu). 
 

3.1  Objednávka se provádí takto: 
Do odborové pokladny ROD doručí svoji žádost o vystavení objednávky na vnitřním sdělení 
(razítko ROD a podpisy dvou funkcionářů, kteří mají podpisové vzory v pokladně). Pracovnice 
odborové pokladny vypíše objednávku na určenou organizaci a předá radě originál a 1 kopii. ROD 
doručí obojí organizaci, ta pak kopii objednávky s fakturou zašle zpět do odborové pokladny, 
která uhradí fakturu a odepíše radě vydané prostředky.  
Vyúčtování hromadných akcí musí být doloženo seznamem účastníků. Pokud účastníci na akci 
přispívají, je nutno seznam doplnit o částku, kterou účastník přispívá a o vlastnoruční podpis 
účastníka. Oba seznamy musí mít razítko ROD a podpis oprávněné osoby 

3.2  Výdajový pokladní doklad ROD: 
Výdajový pokladní doklad ROD se vystavuje dvojmo, kopie se čísluje a zůstává v ROD. 
S originálem (který se nečísluje) se dotyčný člen, na kterého je doklad vystaven, dostaví do 
odborové pokladny, prokáže se závodním průkazem či jiným průkazem totožnosti a převzetí 
hotovosti potvrdí svým podpisem. 
 
Výdajový pokladní doklad musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti: 
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 jméno příjemce; 
 číslo závodní průkazky; 
 částku (číselně i slovy); 
 účel výplaty; 
 podpisy dvou oprávněných funkcionářů (musí mít v odborové pokladně podpisové 

         vzory); 
 razítko ROD a datum vystavení dokladu 

 
3.3  Paragon 

Všechny platby v hotovosti  musí být doloženy paragonem, který musí obsahovat: 
 

 název zakoupeného zboží či služby; 
 množství a cenu za jednotku;  
 celkovou cenu (nesmí být přepisována); 
 razítko organizace (pokud organizace nemá razítko, lze je nahradit adresou a  

           identifikačním číslem organizace); 
 podpis prodávajícího; 
 datum prodeje.   

 
3.4  Záloha 

V nutných případech lze v odborové pokladně poskytnout zálohu na různé akce. Záloha musí být 
zúčtována nejpozději 7 dní po skončení akce. 
 

3.5  Plná moc 
Plnou moc lze také použít, ale  pouze v nejnutnějších případech.    
 
 
4.    Povinnost místopředsedy - hospodáře ROD 
 
      Místopředseda -  hospodář ROD je povinen: 
 

 vést o hospodaření rady účetní evidenci přehledným způsobem, aby byl stálý přehled o 
stavu  prostředků; 

 na požádání kontrolního orgánu předložit veškeré materiály týkající se hospodaření; 
 spolu s předsedou zabezpečit řádnou archivaci dokumentace – po pěti letech se mohou 

    písemné materiály skartovat (pokud ztratí aktuálnost). 
 dbát, aby veškeré otázky týkající se hospodaření byly zakotvené v zápise ze zasedání 

ROD; 
 vést řádně evidenci členů; 
 urychleně předávat evidenční listy přestupujících členů; 
 zaznamenávat poskytnuté výhody; 
 zajistit odevzdání evidenčního listu při odchodu člena ze společnosti; 
 zajistit, aby nebyly propláceny odborové prostředky nečlenům; 
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 provádět měsíční kontroly evidenčních listů dle sestavy, přebývající evidenční listy vrátit 
do pokladny. 

5.    Odměny  
 
a)    Odměny (platy) uvolněných  funkcionářů  vychází  z   rozhodnutí   4. sněmu OSCH ČR,  
       průměrným mzdovým  růstem  v ORLEN Unipetrol RPA  s.r.o.  a  platné  KS ORLEN  

Unipetrol  RPA  s.r.o.; 
 
b)  Za práci pro odborovou organizaci vyplácí ZOO svým členům a voleným funkcionářům   

odměny na základě Dohody o provedení práce. Zdaňování odměn se řídí zákonem č. 
586/1992 Sb.   

       Částka na odměny  pro revizní komisi je vyčleněna v max. celkové výši 9 200,- Kč/rok. 
       Odměny pro členy volební komise schvaluje ve volebním roce RP ZOO. Tříčlenné komisi 

v celkové výši 4000 Kč. Pětičlenné komisi v celkové výši 6000 Kč. 
        
 
6.    Závěr 
 
Případné změny výše poskytovaných sociálních podpor a příspěvků, stejně jako řešení  případných 
tvrdostí ustanovení,  jsou v pravomoci RP ZOO.  
Jakékoliv další informace týkající se hospodaření ROD nebo ZOO získáte v odborové pokladně, 
budova AB - stavba č. 2859 číslo dveří 125, telefon 476164355, 476164117. 
 
V Litvínově-Záluží 1 dne 12. 4. 2022 
                                                               
 
 

                                                                    
                       
 Bc. Pavel Dvořák Jiří Pečený 
 Základní odborová organizace Chemopetrol a.s.   Základní odborová organizace Chemopetrol a.s. 
                                  předseda     místopředseda 
 
 
 
                        
 


