
Chystáme pro Vás revolu ční změnu  – nové financování organizace. 
 

Nedávné události odchodu řady členů, i výtky lidí nevyužívající naše akce, nás 
přiměli k myšlence přehodnotit systém financování organizace z výběru 
čl.příspěvků. 
Nyní je situace taková, že vše plyne do jednoho pytle, z kterého se vše hradí. Odvod 
na svaz- zajišťující našim členům pracovně právní ochranu a pomoc, režie výboru, 
sportovně-společenské aktivity i sociální výpomoci a dary např. při narození dětí či 
při kulatých jubileích a svatbách, tisk i kancelářské potřeby,atd.. 
 

Nově chceme systém nastavit tak, aby KDO CHCE MOHL NADÁLE 
VYUŽÍVAT NAŠE AKCE A KDO CHCE OBDRŽEL VÝRAZNÝ FINANČNÍ 
BONUS KONCEM ROKU , kdy lidé potřebují peníze nejvíc. 
 

Nadále budeme ctít sociální princip ve zprůměrňování výše příspěvku 1%.  
Někdo platí více, někdo méně, tak jak měl kdo v životě štěstí a možnosti a má 
takový plat tyto prostředky zprůměrňujeme a získáme průměrný příspěvek na 1 
člena.  Podle našich výpočtů jde (nyní) o 200,-Kč/měsíc. 
Bavíme se o aktivních členech – ne o u udržovačkách- ty budou řešeni jinak. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto je tedy Roční členský příspěvek 
12 x 200,-Kč =  2.400,-Kč 

Polovinu, 
tedy 50% = 
1.200,- Kč 
Poskytneme 
zpět, jako 
bonus, naším 
členům 

Tyto prostředky(až 1.200,-) si může náš člen vybrat koncem roku (za každý měsíc 
členství a platby čl.přísp. 100,-Kč), nebo si je mohou používat na snižování ceny 

našich akcí. Například účast na bowlingu bude stát 200 – člen si může tuto částku snížit o 
200,- a mít turnaj ZADARMO. V případě potřeby si může z naspořené sumy v průběhu roku 
i vzít soc. výpomoc, když např. nevyjde s platem protože bude marodit.  Zbytek sumy pak 
člen obdrží vždy koncem roku (v rámci možností obdrží všichni většinu před vánoci). 

30% odvádíme na Odborový svaz 
dopravy (ten poté část na ČMKOS). 
Díky tomu máme zajištěnu 
PRACOVNĚ-PRÁVNÍ 
OCHRANU ZDARMA, včetně 
hrazení soudních výloh při prac.-
práv. a trestně právním sporu , bez 
ohledu na výši ( soud vyjde i na 80tis.)   

20% jde na režii. Díky ní funguje výbor, 
nakupují se kancl.potřeby, školí se 
funkcionáři, sjednáváme pro vás slevy u 
obchodních parterů, laciný tarif, atp. 

Krom čl.příspěvků získává odb.org. i dary na činnost. Z těchto peněz budeme hradit sociální 
program. Např.přísp.(naroz.děti, tábory, svatby, jubilea, úmrtí..), Konferenci a tisk časopisu. 

Odvod 
30% 

Režie 
20% 


