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Metodický pokyn k vyúčtování nákladů na činnost odborové organizace
Vážené předsedkyně, vážení předsedové,
v souvislosti s čerpáním čl. 11 „Zásad hospodaření se SF ČD, a.s. na rok 2021“, příspěvek na
úhradu nákladů odborové organizace, Vám zasíláme informační dopis s pokyny pro
vyúčtování na rok 2021.
Finanční prostředky na úhradu nákladů odborové organizace nebudou zálohově převedeny
na běžný účet ZO OSŽ, ale k vyúčtování dojde zpětně na základě níže uvedeného pokynu.
Výjimkou jsou organizace, které spravují Výbory OSŽ. Dále tento příspěvek obdrží ZO OSŽ,
které mají uvolněného předsedu v rámci ČD, a.s.
Vyúčtování SF čl. 11 ČD, a. s. obdrží ZO OSŽ až na základě dodání kopie účetního dokladu
(faktury, paragon, číslo běžného účtu ZO OSŽ atd.) a řádně vyplněné a podepsané
vyúčtovací tabulky, která je přílohou emailového odkazu.
ZO OSŽ, kterých se týká čerpání čl. 11 SF ČD, a. s. obdrží elektronickou poštou oznámení o
výši finančních prostředků na rok 2021.
Vámi doložené „vyúčtovací tabulky “ budou z naší strany proplaceny do 30 kalendářních dnů.
Mohou se zasílat měsíčně, do vyčerpání limitu přídělu pro ZO OSŽ. Konečný nárok na
vyřízení čerpání finančních prostředků je do15. prosince 2021.
V případě, že z čl. 11 SF ČD, a.s. budou refundovány mzdy předsedů nebo
místopředsedů, hospodářek, doloží ZO OSŽ, buď emailem nebo poštou na níže
uvedenou adresu platné potvrzení, schválené ZV ZO OSŽ.
Čerpání a potvrzení o refundaci čl. 11 SF ČD, a. s. zasílejte naskenované na adresu:
vera.necasova@osz.org, nebo prostřednictvím České pošty na adresu: Odborové sdružení
železničářů, Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany
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