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ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ JEDNORÁZOVÝCH PODPOR 
Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních 

a novinových služeb při úrazech a úmrtí člena 
 
 
 
 
Jednorázové finanční podpory budou z prostředků Odborového svazu zaměstnanců poštovních, 
telekomunikačních a novinových služeb (dále též OS ZPTNS) vypláceny členům základní 
organizace OS ZPTNS (dále člen), případně pozůstalým rodinným příslušníkům na základě žádosti 
příslušné základní organizace OS ZPTNS, nejpozději do 3 měsíců od vzniku nároku nebo 
ukončení řízení v těchto případech: 
A. Utrpí-li člen těžký úraz s vážnými trvalými následky. 

 
B. Zemře-li člen, který pečoval o nezaopatřené dítě nebo utrpí-li člen smrtelný úraz při výkonu 

odborové funkce nebo v přímé souvislosti s ní. 
 

C. Zemře-li manžel (manželka) členky (člena) v případě, kdy pečuje o nezaopatřené dítě. 
 
Nárok na poskytnutí jednorázové podpory vznikne členu Odborového svazu zaměstnanců 
poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, jestliže členství ve svazu trvá alespoň dva 
roky. 
 
Výplata jednorázové finanční podpory v případech výše uvedených bude provedena podle 
těchto zásad: 
ad A. Jednorázová podpora při těžkém úrazu s vážnými trvalými následky bude vyplacena ve výši 

stanovené Radou OS ZPTNS s přihlédnutím ke všem doloženým okolnostem maximálně do 
výše 150 000 Kč. 

 
ad B. Při úmrtí člena, který pečoval o nezaopatřené děti nebo utrpí-li člen smrtelný úraz při výkonu 

odborové funkce nebo v přímé souvislosti s ní bude manželce (manželovi) nebo družce 
(druhovi) žijícím ve společné domácnosti, vyplacena jednorázová podpora ve výši 30 000 Kč 
a dítěti, mělo-li by nárok na sirotčí důchod, ve výši 60 000 Kč.  

 
ad C. Zemře-li manžel (manželka) členky (člena) v případě, kdy pečuje o nezaopatřené dítě, bude 

člence (členovi) vyplacena jednorázová podpora ve výši 10 000 Kč a dítěti, mělo-li by nárok 
na sirotčí důchod, ve výši 15 000 Kč. 

 
Výše uvedené částky mohou být valorizovány v závislosti na inflačním růstu a změně sociálního 
prostředí. Valorizace podléhá schválení Zastupitelstvem OS ZPTNS. 
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Způsob vyplácení jednorázové finanční podpory 
 
Jednorázová finanční podpora bude vyplacena na základě žádosti Výboru základní organizace 
OS ZPTNS, ke které musí být přiloženy doklady:  
- Při těžkém úrazu člena: žádost člena o podporu, lékařská zpráva včetně bodového ohodnocení 

bolestného a ztížení společenského uplatnění, případný výsledek šetření příčin úrazu. 
O poskytnutí podpory rozhodne Rada OS ZPTNS. 

- Při úmrtí člena: kopie úmrtního listu a doklady o nezaopatřenosti dítěte. 
O poskytnutí podpory rozhodne předseda OS ZPTNS, popř. rozhodne místopředseda OS 
ZPTNS v souladu s článkem 22 Stanov OS ZPTNS. 

 
OS ZPTNS zajistí vyplacení podpory přímo postiženému členu nebo výše uvedeným pozůstalým 
a o provedené výplatě uvědomí člena nebo pozůstalé i příslušnou základní organizaci OS ZPTNS. 
 
Za dodržení včasnosti podání žádosti a kompletnosti potřebných dokladů odpovídá Výbor 
příslušné základní organizace OS ZPTNS. 
 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Schváleno VII. sjezdem Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních 

a novinových služeb konaným ve dnech 25. – 26. listopadu 2022 a dnem 26. listopadu 2022 
nabývají účinnosti. 

2. Dnem účinnosti těchto Zásad se ruší Zásady jednorázových finančních podpor, které byly 
schváleny VI. sjezdem OS ZPTNS konaným ve dne 25. - 26. listopadu 2016. 
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Předsedkyně OS ZPTNS 
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