
STATUT 

PODPŮRNÉHO FONDU ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 

CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Statut Podpůrného fondu Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády (dále jen „statut“) je vydáván v souladu s ustanovením čl. 74 písm. b) bod 10 

Stanov Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády. 

Článek 2 

Účel Podpůrného fondu Českomoravského odborového svazu civilních 

zaměstnanců armády 

(1) Podpůrný fond Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády 

(dále jen „podpůrný fond“) je určen k podpoře členů Českomoravského odborového 

svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen „odborový svaz“) v tíživých sociálních 

situacích. 

(2) Podpůrný fond je majetkem odborového svazu. 

Článek 3 

Zřízení a tvorba podpůrného fondu 

(1) Podpůrný fond byl zřízen rozhodnutím Ústředního výboru Českomoravského 

odborového svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen „ústřední výbor“) ke dni 

1. dubna 1993 finančními prostředky odborového svazu ve výši 3 milióny Kč. 

(2) Podpůrný fond se doplňuje po rozdělení ročního hospodářského výsledku odborového 

svazu. V případě, že není v kalendářním roce dosaženo kladného ročního 

hospodářského výsledku odborového svazu, může ústřední výbor rozhodnout, 

v rámci schvalování ročních výsledků hospodaření odborového svazu, o doplnění 

podpůrného fondu do výše 3 miliónů Kč převodem z Rezervního fondu 

Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády.  

Článek 4 

Použití podpůrného fondu 

(1) Z podpůrného fondu se poskytují příspěvky, podpory, sociální výpomoci a půjčky 

(dále jen „finanční příspěvek“) členům odborového svazu nebo pozůstalým po 

členovi odborového svazu (dále jen „pozůstalí“); pozůstalými se rozumí 

manžel/manželka, druh/družka, partner, děti a případně rodiče, pokud byli na 

zemřelém členovi odborového svazu odkázáni výživou. Výše finančních příspěvků 

a datum jejich poskytnutí, jakož i jména členů odborového svazu, kterým byly tyto 

poskytnuty, se evidují na účtu podpůrného fondu. 

(2) Finanční příspěvky poskytované z podpůrného fondu mají nenárokový charakter 

a jejich poskytování může být omezeno výší zůstatku podpůrného fondu. 

(3) Z podpůrného fondu se poskytují: 

a) příspěvek v nezaměstnanosti, 

b) jednorázová podpora ve zvlášť tíživé sociální situaci, 

c) bezúročná půjčka k překlenutí tíživé finanční situace, 

d) příspěvek při narození nebo osvojení dítěte, 
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e) podpora v tíživé sociální situaci v případě stávky, 

f) nevratná sociální výpomoc při poškození majetku v důsledku mimořádné 

události. 

Článek 5 

Příspěvek v nezaměstnanosti 

(1) Příspěvek v nezaměstnanosti lze poskytnout členovi odborového svazu, který je po 

skončení pracovního poměru nejméně 2 měsíce veden v evidenci uchazečů 

o zaměstnání na Úřadu práce České republiky. 

(2) Příspěvek v nezaměstnanosti se poskytuje jako jednorázová částka podle délky 

nepřetržitého členství v odborovém svazu ke dni skončení pracovního poměru ve 

výši: 

a) 3 000 Kč, trvá-li členství v odborovém svazu více než 3 roky, 

b) 4 000 Kč, trvá-li členství v odborovém svazu více než 5 let, 

c) 5 000 Kč, trvá-li členství v odborovém svazu více než 10 let. 

(3) Příspěvek v nezaměstnanosti se neposkytuje, pokud: 

a) zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr se žadatelem z důvodu porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci 

zvlášť hrubým způsobem, nebo 

b) žadatel má v době podání žádosti uzavřenou pracovní smlouvu. 

(4) Příspěvek v nezaměstnanosti lze opakovaně poskytnout nejdříve po třech letech, 

pokud po celou tuto dobu nepřetržitě trvalo žadatelovo členství v odborovém svazu. 

Článek 6 

Jednorázová podpora ve zvlášť tíživé sociální situaci 

(1) Jednorázovou podporu ve zvlášť tíživé sociální situaci lze poskytnout členovi 

odborového svazu, jehož členství v odborovém svazu trvá nepřetržitě nejméně 12 

měsíců, nebo pozůstalým, kteří vzniklou finanční tíseň nemohou vyřešit za pomoci 

osob žijících s nimi ve společné domácnosti. 

(2) Jednorázová podpora ve zvlášť tíživé sociální situaci se poskytuje jako jednorázová 

částka ve výši: 

a) do 10 000 Kč při mimořádné tíživé sociální situaci, 

b) do 15 000 Kč při uznání invalidity prvního nebo druhého stupně členovi 

odborového svazu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, 

c) do 15 000 Kč při úmrtí člena odborového svazu v důsledku pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání, 

d) do 20 000 Kč při uznání invalidity třetího stupně členovi odborového svazu 

v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

(3) Jednorázová podpora ve zvlášť tíživé sociální situaci podle odst. 2 písm. c) se 

poskytuje všem oprávněným pozůstalým dohromady. 

(4) Jednorázová podpora ve zvlášť tíživé sociální situaci se neposkytuje, pokud 

k pracovnímu úrazu došlo pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky. 

Článek 7 

Bezúročná půjčka k překlenutí tíživé finanční situace 

(1) Bezúročnou půjčku k překlenutí tíživé finanční situace lze poskytnout členovi 

odborového svazu, jehož členství v odborovém svazu trvá nepřetržitě nejméně 
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6 měsíců a který vzniklou finanční tíseň nemůže vyřešit za pomoci osob žijících s ním 

ve společné domácnosti. 

(2) Bezúročná půjčka k překlenutí tíživé finanční situace se poskytuje do výše 

20 000 Kč. 

(3) O poskytnutí bezúročné půjčky k překlenutí tíživé finanční situace se uzavírá 

smlouva (dále jen „smlouva o půjčce“). 

(4) Bezúročná půjčka k překlenutí tíživé finanční situace je splatná v měsíčních splátkách 

ve výši nejméně 500 Kč. 

(5) Smlouva o půjčce musí být zajištěna ve prospěch odborového svazu nejméně jedním 

ručitelem. 

(6) Pokud členovi odborového svazu, kterému byla poskytnuta bezúročná půjčka 

k překlenutí tíživé finanční situace, zanikne členství v odborovém svazu, musí být 

nesplacená část bezúročné půjčky k překlenutí tíživé finanční situace splacena do 

6 měsíců od zániku členství v odborovém svazu. 

Článek 8 

Příspěvek při narození nebo osvojení dítěte 

(1) Příspěvek při narození nebo osvojení dítěte lze poskytnout členovi odborového 

svazu, jehož členství v odborovém svazu trvá nepřetržitě nejméně 2 roky; pokud 

jsou členy odborového svazu oba rodiče dítěte, lze příspěvek při narození nebo 

osvojení dítěte poskytnout oběma rodičům. 

(2) Příspěvek při narození nebo osvojení dítěte se poskytuje ve výši 3 000 Kč na jedno 

dítě. 

(3) O příspěvek při narození nebo osvojení dítěte lze požádat nejpozději do 6 měsíců od 

narození nebo osvojení dítěte. 

Článek 9 

Podpora v tíživé sociální situaci v případě stávky 

(1) Podporu v tíživé sociální situaci v případě stávky lze poskytnout členovi odborového 

svazu, který se účastní stávky vyhlášené organizační jednotkou odborového svazu, 

se kterou vyslovilo souhlas Předsednictvo Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády (dále jen „předsednictvo“), nebo stávky vyhlášené 

ústředním výborem. 

(2) Podpora v tíživé sociální situaci v případě stávky se poskytuje do výše 200 Kč na 

člena odborového svazu a pracovní den. 

Článek 10 

Nevratná sociální výpomoc při poškození majetku v důsledku mimořádné 

události 

(1) Nevratnou sociální výpomoc při poškození majetku v důsledku mimořádné události 

lze poskytnout členovi odborového svazu, jehož členství v odborovém svazu 

nepřetržitě trvá alespoň 12 měsíců a kterému v důsledku mimořádné události byl 

poškozen nebo zničen byt nebo rodinný dům anebo bytové zařízení; za mimořádnou 

událost se považuje např. průmyslová havárie, požár, povodeň, záplavy, větrná 

pohroma, ekologická havárie nebo zemětřesení. Pokud člen odborového svazu 

v důsledku mimořádné události zemřel, lze nevratnou sociální výpomoc při poškození 

majetku v důsledku mimořádné události poskytnout pozůstalému, který v době smrti 

člena odborového svazu s ním trvale žil ve společné domácnosti. 

(2) K poškození nebo ke zničení bytu, rodinného domu a bytového zařízení se přihlíží 

pouze v případě, že člen odborového svazu: 
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a) poškozený nebo zničený byt nebo rodinný dům trvale užívá a současně trvale 

neužívá jiný byt nebo rodinný dům, který nebyl poškozen nebo zničen 

v důsledku mimořádné události, 

b) je vlastníkem poškozeného nebo zničeného bytového zařízení v bytě nebo 

rodinném domě, který trvale užívá, a současně není vlastníkem bytového 

zařízení v jiném bytě nebo rodinném domě, který nebyl poškozen nebo zničen 

v důsledku mimořádné události. 

(3) Nevratná sociální výpomoc při poškození majetku v důsledku mimořádné události se 

poskytuje do výše: 

a) 50 procent z výše škody vzniklé na bytu, rodinném domě nebo bytovém zařízení, 

nejvýše však 15 000 Kč, 

b) 30 000 Kč, pokud je se škodou vzniklou na bytu, rodinném domě nebo bytovém 

zařízení spojena také ztráta možnosti trvalého užívání poškozeného bytu nebo 

rodinného domu po dobu delší než tři měsíce, 

c) 50 000 Kč, pokud na stavbu, v níž se nachází poškozený nebo zničený byt, nebo 

na poškozený nebo zničený rodinný dům byl v této souvislosti vydán demoliční 

výměr, došlo ke zničení veškerého bytového zařízení a na žadatele jsou výživou 

odkázány nejméně dvě nezaopatřené děti (osoby), 

d) 80 000 Kč v případech hodných zvláštního zřetele. 

(4) Nevratná sociální výpomoc při poškození majetku v důsledku mimořádné události se 

poskytuje v souvislosti s danou mimořádnou událostí pouze jednou. 

(5) Předsednictvo si může k přípravě a kontrole podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí 

nevratné sociální výpomoci při poškození majetku v důsledku mimořádné události 

zřídit nejméně tříčlennou pracovní komisi. Předsedou pracovní komise je vždy 

jmenován člen předsednictva a jedním členem pracovní komise člen Revizní komise 

Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády. Pracovní komise 

zejména: 

a) na základě podané žádosti o poskytnutí nevratné sociální výpomoci při poškození 

majetku v důsledku mimořádné události provede prohlídku místa vzniku škody 

a osobní pohovor se žadatelem za účelem ověření důvodů a výše vzniklé škody, 

b) navrhne výši nevratné sociální výpomoci při poškození majetku v důsledku 

mimořádné události, která má být žadateli poskytnuta, 

c) sepíše a předloží předsednictvu záznam, do kterého uvede skutečnosti zjištěné 

podle písm. a) a skutečnost uvedenou v písm. b), 

d) informuje předsednictvo o své činnosti. 

Článek 11 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

(1) Finanční příspěvky se poskytují na základě písemných a řádně odůvodněných žádostí 

podaných členy odborového svazu nebo pozůstalými. 

(2) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku podává řádný člen odborového svazu 

předsednictvu prostřednictvím výboru (závodního výboru) základní organizace 

odborového svazu, případně úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 

úseku základní organizace odborového svazu (dále jen „výbor“), který provede 

kontrolu správnosti a úplnosti v žádosti uvedených údajů a zaujme k žádosti 

stanovisko. 

(3) Individuální člen odborového svazu a řádný člen odborového svazu v době od zrušení 

jeho základní organizace odborového svazu do jejího zániku, podává žádost 

o poskytnutí finančního příspěvku předsednictvu prostřednictvím Kanceláře 
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odborového svazu, která provede kontrolu správnosti a úplnosti v žádosti uvedených 

údajů a zaujme k žádosti stanovisko. 

(4) V žádosti o poskytnutí finančního příspěvku žadatel uvede požadovaný způsob 

vyplacení poskytnutého finančního příspěvku pro případ, že finanční příspěvek mu 

bude poskytnut. 

(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku musí obsahovat závazek žadatele, že vrátí 

odborovému svazu finanční příspěvek vyplacený na základě nesprávně uvedených 

údajů a případný přeplatek finančního příspěvku. 

(6) Žádost o poskytnutí jednorázové podpory ve zvlášť tíživé sociální situaci nebo 

bezúročné půjčky k překlenutí tíživé finanční situace musí obsahovat prohlášení 

žadatele, že vzniklou finanční tíseň nemůže vyřešit za pomoci osob žijících s ním ve 

společné domácnosti. 

(7) V žádosti o poskytnutí nevratné sociální výpomoci při poškození majetku v důsledku 

mimořádné události žadatel uvede příčiny a výši vzniklé škody a tyto skutečnosti 

doloží vyjádřením pojišťovny, orgánu veřejné zprávy nebo jiným věrohodným 

způsobem. 

(8) K žádosti o poskytnutí příspěvku v nezaměstnanosti se přikládá potvrzení Úřadu 

práce České republiky o tom, že žadatel je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

(9) Žadatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit předsednictvu veškeré 

skutečnosti, které mají vliv na poskytnutí nebo výši finančního příspěvku. 

(10) Vzory žádostí o poskytnutí finančních příspěvků jsou uvedeny v přílohách 1 až 6. 

Článek 12 

Rozhodování o poskytnutí finančních příspěvků a jejich vyplácení 

(1) O poskytnutí finančního příspěvku rozhoduje předsednictvo. 

(2) Poskytnutý finanční příspěvek vyplácí příslušný zaměstnanec odborového svazu 

žadateli v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na žadatelův účet vedený 

v české měně u peněžního ústavu na území České republiky.  

Článek 13 

Posuzování délky nepřetržitého členství v odborovém svazu 

Délka nepřetržitého členství v odborovém svazu se posuzuje, není-li stanoveno jinak, 

ke dni podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. 

Článek 14 

Správa podpůrného fondu 

(1) Rozpočet podpůrného fondu schvaluje a o čerpání prostředků podpůrného fondu 

rozhoduje předsednictvo. 

(2) Účetní závěrku podpůrného fondu schvaluje na návrh předsednictva ústřední výbor 

společně s ročními výsledky hospodaření odborového svazu. 

(3) Správnost a opodstatněnost účetních operací s prostředky podpůrného fondu 

kontroluje Revizní komise Českomoravského odborového svazu civilních 

zaměstnanců armády, která rovněž ověřuje správnost účetní závěrky podpůrného 

fondu. 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tento statut nabývá platnosti dnem jeho schválení Ústředním výborem 

Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády. 
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(2) Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2013; týmž dnem se zrušují: 

a) Statut Podpůrného fond u Českomoravského odborového svazu civilních 

zaměstnanců armády schválený Ústředním výborem Českomoravského 

odborového svazu civilních zaměstnanců armády na jeho II. zasedání dne 

16. dubna 2009, 

b) Zásady pro poskytování nenávratných sociálních výpomocí členům 

Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády postižených 

povodněmi a záplavami schválené Ústředním výborem Českomoravského 

odborového svazu civilních zaměstnanců armády na jeho mimořádném zasedání 

dne 22. července 2009. 
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Příloha č. 1 

Předsednictvo 

Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády 

prostřednictvím 

výboru (závodního výboru) Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády/úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 

úseku Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….*) 

Kanceláře odborového svazu*) 

ŽÁDOST 
o poskytnutí příspěvku v nezaměstnanosti 

Pan/paní ……………………………………………………………., 

narozen/a ………………………………………………………….., v ……………………………………………………………, 

trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………………., 

telefon ……………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………….…, 

členem Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen 

„člen odborového svazu“) od ……………………………………………………. 

V souladu s ustanovením článku 5 Statutu Podpůrného fondu Českomoravského 

odborového svazu civilních zaměstnanců armády tímto žádám o poskytnutí příspěvku 

v nezaměstnanosti ve výši: 

a) 3000,- Kč (doba členství v odborovém svazu více než 3 roky),*) 

b)4000,- Kč (doba členství v odborovém svazu více než 5 let),*) 

c)5000,- Kč (doba členství v odborovém svazu více než 10 let).*) 

Můj pracovní poměr skončil dne …………………………… z důvodu ……………………………………….. 

K dnešnímu dni jsem veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České 

republiky, krajská pobočka v ……………………………………………………… 

 
*) Nehodící se škrtněte. 
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V případě, že mi požadovaný příspěvek v nezaměstnanosti bude poskytnut, se 

zavazuji, že vrátím Českomoravskému odborovému svazu civilních zaměstnanců armády 

tento příspěvek, pokud byl vyplacený na základě mnou nesprávně uvedených údajů, 

jakož i jeho případný přeplatek. 

V případě, že mi požadovaný příspěvek v nezaměstnanosti bude poskytnut, žádám 

o jeho vyplacení …………………………………………….…, č. účtu ……………………………………………………… 

K žádosti o poskytnutí příspěvku v nezaměstnanosti přikládám: 

a) doklad o skončení pracovního poměru, 

b) potvrzení Úřadu práce České republiky o tom, že jsem veden/a v evidenci uchazečů 

o zaměstnání. 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 

podpis 

Stanovisko 

výboru (závodního výboru) Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády/úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 

úseku základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády:*) 

Kanceláře odborového svazu:*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 

podpis 

Rozhodnutí předsednictva 

Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 

podpis 

 
*)Nehodící se škrtněte. 
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Příloha č. 2 

Předsednictvo 

Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády 

prostřednictvím 

výboru (závodního výboru) Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády/úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 

úseku Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….*) 

Kanceláře odborového svazu*) 

ŽÁDOST 
o poskytnutí jednorázové podpory ve zvlášť tíživé sociální situaci 

Pan/paní ……………………………………………………………., 

narozen/a ………………………………………………………….., v ……………………………………………………………, 

trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………………., 

telefon ……………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………….…, 

členem Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen 

„člen odborového svazu“) od ……………………………………………………. 

V souladu s ustanovením článku 6 Statutu Podpůrného fondu Českomoravského 

odborového svazu civilních zaměstnanců armády tímto žádám o poskytnutí jednorázové 

podpory ve zvlášť tíživé sociální situaci 

ve výši …………………………. z důvodu ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě, že mi požadovaná jednorázová podpora ve zvlášť tíživé sociální situaci bude 

poskytnuta, se zavazuji, že vrátím Českomoravskému odborovému svazu civilních 

zaměstnanců armády tuto podporu, pokud byla vyplacena na základě mnou nesprávně 

uvedených údajů, jakož i její případný přeplatek. 

 
 *) Nehodící se škrtněte. 
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Prohlašuji, že vzniklou finanční tíseň nemohu vyřešit za pomoci osob žijících se mnou 

ve společné domácnosti. 

V případě, že mi požadovaná jednorázová podpora ve zvlášť tíživé sociální situaci bude 

poskytnuta, žádám o její vyplacení ……………………………………, č. účtu …………………………………… 

K žádosti o poskytnutí jednorázové podpory ve zvlášť tíživé sociální situaci přikládám: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

b) ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 

podpis 

Stanovisko 

výboru (závodního výboru) Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády/úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 

úseku základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády:*) 

Kanceláře odborového svazu:*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..       …………………………………………… 

podpis 

Rozhodnutí předsednictva 

Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 

podpis 

 

 
*)Nehodící se škrtněte. 
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Příloha č. 3 

Předsednictvo 

Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády 

prostřednictvím 

výboru (závodního výboru) Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády/úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 

úseku Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….*) 

Kanceláře odborového svazu*) 

ŽÁDOST 
o poskytnutí bezúročné půjčky k překlenutí tíživé finanční situace 

Pan/paní ……………………………………………………………., 

narozen/a ………………………………………………………….., v ……………………………………………………………, 

trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………………., 

telefon ……………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………….…, 

členem Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen 

„člen odborového svazu“) od ……………………………………………………. 

V souladu s ustanovením článku 7 Statutu Podpůrného fondu Českomoravského 

odborového svazu civilních zaměstnanců armády tímto žádám o poskytnutí bezúročné 

půjčky k překlenutí tíživé finanční situace 

ve výši …………………………. z důvodu ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě, že mi požadovaná bezúročná půjčka k překlenutí tíživé finanční situace 

bude poskytnuta, se zavazuji, že vrátím Českomoravskému odborovému svazu civilních 

zaměstnanců armády tuto půjčku, pokud byla vyplacena na základě mnou nesprávně 

uvedených údajů, jakož i její případný přeplatek. 

 
 *) Nehodící se škrtněte. 
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Prohlašuji, že vzniklou finanční tíseň nemohu vyřešit za pomoci osob žijících se mnou 

ve společné domácnosti. 

V případě, že mi požadovaná bezúročná půjčka k překlenutí tíživé finanční situace 

bude poskytnuta, žádám o její vyplacení ………………………………, č. účtu ……………………………… 

K žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky k překlenutí tíživé finanční situace přikládám: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

b) ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 

podpis 

Stanovisko 

výboru (závodního výboru) Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády/úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 

úseku základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády:*) 

Kanceláře odborového svazu:*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..       …………………………………………… 

podpis 

Rozhodnutí předsednictva 

Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 

podpis 

 

 
*)Nehodící se škrtněte. 
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Příloha č. 4 

Předsednictvo 

Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády 

prostřednictvím 

výboru (závodního výboru) Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády/úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 

úseku Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….*) 

Kanceláře odborového svazu*) 

ŽÁDOST 
o poskytnutí příspěvku při narození nebo osvojení dítěte 

Pan/paní ……………………………………………………………., 

narozen/a ………………………………………………………….., v ……………………………………………………………, 

trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………………., 

telefon ……………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………….…, 

členem Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen 

„člen odborového svazu“) od ……………………………………………………. 

V souladu s ustanovením článku 8 Statutu Podpůrného fondu Českomoravského 

odborového svazu civilních zaměstnanců armády tímto žádám o poskytnutí příspěvku při 

narození nebo osvojení dítěte 

ve výši …………………………. z důvodu ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě, že mi požadovaný příspěvek při narození nebo osvojení dítěte bude 

poskytnut, se zavazuji, že vrátím Českomoravskému odborovému svazu civilních 

zaměstnanců armády tento příspěvek, pokud byl vyplacen na základě mnou nesprávně 

uvedených údajů, jakož i jeho případný přeplatek. 

 
 *) Nehodící se škrtněte. 
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Druhý z rodičů narozeného/osvojeného*) dítěte je/není*) členem Českomoravského 

odborového svazu civilních zaměstnanců armády od …………………………………………… 

V případě, že mi požadovaný příspěvek při narození nebo osvojení dítěte bude 

poskytnut, žádám o jeho vyplacení ………..………………………, č. účtu ……………………………………… 

K žádosti o poskytnutí příspěvku při narození nebo osvojení dítěte přikládám kopii 

rodného listu dítěte/kopii rozhodnutí o osvojení dítěte.*) 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 

podpis 

Stanovisko 

výboru (závodního výboru) Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády/úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 

úseku základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády:*) 

Kanceláře odborového svazu:*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..       …………………………………………… 

podpis 

Rozhodnutí předsednictva 

Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 

podpis 

 

 

 
*)Nehodící se škrtněte. 
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Příloha č. 5 

Předsednictvo 

Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády 

prostřednictvím 

výboru (závodního výboru) Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády/úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 

úseku Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….*) 

Kanceláře odborového svazu*) 

ŽÁDOST 
o poskytnutí podpory v tíživé sociální situaci v případě stávky 

Pan/paní ……………………………………………………………., 

narozen/a ………………………………………………………….., v ……………………………………………………………, 

trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………………., 

telefon ……………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………….…, 

členem Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen 

„člen odborového svazu“) od ……………………………………………………. 

V souladu s ustanovením článku 9 Statutu Podpůrného fondu Českomoravského 

odborového svazu civilních zaměstnanců armády tímto žádám o poskytnutí podpory 

v tíživé sociální situaci v případě stávky 

ve výši …………………………. z důvodu ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě, že mi požadovaná podpora v tíživé sociální situaci v případě stávky bude 

poskytnuta, se zavazuji, že vrátím Českomoravskému odborovému svazu civilních 

zaměstnanců armády tuto podporu, pokud byla vyplacena na základě mnou nesprávně 

uvedených údajů, jakož i její případný přeplatek. 

 
 *) Nehodící se škrtněte. 
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V případě, že mi požadovaná podpora v tíživé sociální situaci v případě stávky bude 

poskytnuta, žádám o její vyplacení ……………………………..…, č. účtu ……………………………………… 

K žádosti o poskytnutí podpory v tíživé sociální situaci v případě stávky přikládám: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

b) ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 

podpis 

Stanovisko 

výboru (závodního výboru) Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády/úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 

úseku základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády:*) 

Kanceláře odborového svazu:*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..       …………………………………………… 

podpis 

Rozhodnutí předsednictva 

Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 

podpis 

 

 

 

 
*)Nehodící se škrtněte. 
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Příloha č. 6 

Předsednictvo 

Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády 

prostřednictvím 

výboru (závodního výboru) Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády/úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 

úseku Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….*) 

Kanceláře odborového svazu*) 

ŽÁDOST 
o poskytnutí nevratné sociální výpomoci při poškození majetku 

v důsledku mimořádné události 

Pan/paní ……………………………………………………………., 

narozen/a ………………………………………………………….., v ……………………………………………………………, 

trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………………., 

telefon ……………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………….…, 

členem Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen 

„člen odborového svazu“) od ……………………………………………………. 

V souladu s ustanovením článku 10 Statutu Podpůrného fondu Českomoravského 

odborového svazu civilních zaměstnanců armády tímto žádám o poskytnutí nevratné 

sociální výpomoci při poškození majetku v důsledku mimořádné události 

ve výši …………………………. z důvodu ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě, že mi požadovaná nevratná sociální výpomoc při poškození majetku 

v důsledku mimořádné události bude poskytnuta, se zavazuji, že vrátím 

Českomoravskému odborovému svazu civilních zaměstnanců armády tuto výpomoc, 

pokud byla vyplacena na základě mnou nesprávně uvedených údajů, jakož i její případný 

přeplatek. 

 
 *) Nehodící se škrtněte. 
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Prohlašuji, že na mém majetku vznikla škoda ve výši ………………………………….., a to 

v důsledku ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě, že mi požadovaná nevratná sociální výpomoc při poškození majetku 

v důsledku mimořádné události bude poskytnuta, žádám o její vyplacení ……………………….., 

č. účtu ………………………………….. 

K žádosti o poskytnutí nevratné sociální výpomoci při poškození majetku v důsledku 

mimořádné události přikládám: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

b) ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 

podpis 

Stanovisko 

výboru (závodního výboru) Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády/úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 

úseku základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády:*) 

Kanceláře odborového svazu:*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..       …………………………………………… 

podpis 

Rozhodnutí předsednictva 

Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 

podpis 

 
*)Nehodící se škrtněte. 


