PRAVIDLA
pro poskytnutí finanční podpory z humanitárního fondu OS

Finanční pomoc
Pokud došlo k živelné pohromě, máte možnost prostřednictvím prostředků z humanitárního
fondu požádat o příspěvek.
Humanitární fond OS byl založen v roce 1992 jako zdroj finančních prostředků k okamžitému
poskytnutí finanční výpomoci členům OS, kteří se ocitli v tíživé životní situaci (tyto finanční
prostředky byly využity v roce 1997 a 2002 k finanční pomoci členům OS při likvidaci
důsledků záplav).
K řešení následků živelných pohrom členů OS bude využíván Humanitární fond OS,
který je tvořen v souladu s čl.II./b Statutu humanitárního fondu OS.
1. Finanční podpora na řešení škody v souvislosti s povodněmi, či jinou živelnou
pohromou, může být poskytnuta jen členu OS, který má řádně uhrazené členské
příspěvky a byl členem OS minimálně 3 měsíce před škodní událostí.
2. Člen ZO musí žádost o finanční podporu zaslat písemně prostřednictvím své ZO na
adresu:
Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, nám. W. Churchilla 2, 130
00, Praha 3.
3. Žádost musí obsahovat: jméno, adresu trvalého bydliště, vlastnický vztah k poškozené
nemovitosti (domek, byt), popis rozsahu škod, předpokládaná výše škody je-li známa,
doklad základní organizace, případně podnikového výboru o výši finanční podpory
poskytnuté z odborových prostředků. Číslo bankovního účtu člena žádajícího o
podporu.
4. Základní organizace OS zřetelně osvědčí razítkem a podpisem člena výboru ZO
uvedené skutečnosti.
5. O zařazení do příslušné kategorie rozhodne P-VOS na základě zaslaných podkladů.
I.
II.
III.

kategorie – vystaven demoliční výměr, zřícený dům
(podpora do výše 50 000,- Kč)
kategorie – chybí část domu, vážné poškození domu, bytu
(podpora do výše 30 000,- Kč)
kategorie – zatopené obytné plochy, zničení a poškození vybavení
domácnosti
(podpora do výše 15 000,- Kč)

Maximální výše finanční podpory z humanitárního fondu OS bude poskytnuta
členu OS do výše 50.000,- Kč.
Výše podpory pro jednotlivé kategorie bude určena po zjištění rozsahu škod
osvědčeného základní odborovou organizací, případně oprávněnou osobou tj. zaměstnancem
OS, pověřeným členem VOS nebo revizní komise OS.
6. Finanční podpora poskytovaná OS se v žádném případě netýká rekreačních objektů.
7. Žádosti členů budou urychleně vyřizovány prostřednictvím VOS i na mimořádných
jednáních, popřípadě per rollam.
8. V případě, že k řešení pomoci nebudou dostačující finanční prostředky na účtu
Humanitárního fondu OS, rozhodne P-VOS o dotaci uvedeného fondu z fondů OS.
9. Finanční podpora poskytnuta členům OS z odborových prostředků je od daně z příjmu
osvobozena podle ustanovení § 4, odst. 1 písm.k, zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů fyzických osob ve znění pozdějších předpisů.

Tato „Pravidla“ byla schválena na jednání P-VOS dne 11. 6. 2013

Předsednictvo VOS

