
INFORMACE  ČLENŮM  PODPŮRNÉHO  SPOLKU  HALÉŘOVÉHO  DĚLNÍKŮ  ŠKODA 

Adresa :P S H D telefon : 377 423 639
ul. Z. Wintra 21 e-mail : pshd@volny.cz
301 00 P l z e ň http: www.volny.cz/pshd

číslo účtu : 721744309/0800

Úřední hodiny: Pondělí 6.30 - 11.00 11.45 - 16.30
Úterý z a v ř e n o
Středa 6.30 - 11.00 11.45 - 16.30
Čtvrtek 6.30 - 11.00 11.45 - 15.00
Pátek z a v ř e n o

Členem spolku může být každý občan do důchodového věku, který má trvalý pobyt na území ČR.

Členství ve spolku je dobrovolné, přijetí člena se provádí na základě vyplněné a podepsané přihlášky.

Čekací doba  činí 6 měsíců ode dne přihlášení, poté vzniká nárok na podpory.

ČLENSKÝ  PŘÍSPĚVEK -  činí 0,5 % z hrubé mzdy :

a) člen platí příspěvky pravidelnou měsíční srážkou ze mzdy, kterou provádí mzdová účtárna
b) člen platí příspěvky jako samoplátce - zálohově a to buď:

− trvalým převodním příkazem ze svého účtu na účet PSHD 721744309/0800, variabilní symbol 
je rodné číslo člena

− v kanceláři spolku hotově (min. na čtvrtletí dopředu)
− poštovní poukázkou na účet PSHD – 721744309/0800, variabilní symbol je rodné číslo člena.

Po ukončení kalendářního roku se provádí vyúčtování na základě potvrzení o hrubé mzdě.
Pokud člen toto potvrzení nedoloží, činí jednotný příspěvek 125,- Kč měsíčně, tj. 1500,- Kč ročně.
Minimální roční příspěvek člena činí 480,- Kč.
Zaplacené příspěvky se nevracejí !
V členství je možno pokračovat i po odchodu ze závodu,  kde se pravidelně srážel členský příspěvek ze
mzdy, nebo v případě,  že  zaměstnavatel  ukončil srážení příspěvků.  V tom případě se člen může obrátit
na kancelář spolku a přihlásit se jako samoplátce ! 
Člen, který odchází do starobního důchodu,  může pokračovat dále v členství,  pokud byl minimálně pět
let před odchodem do důchodu aktivním členem a do  jednoho roku  po odchodu do důchodu  se přihlásí 
v kanceláři PSHD a předloží výměr o důchodu.

PŘÍSPĚVEK  40,- Kč měsíčně, tj. 480,- Kč ročně  platí :
a) členové nezaměstnaní - po dobu evidence na Úřadu práce (nutno doložit potvrzení)
b) členové v domácnosti - pečující o  nezaopatřené dítě  do ukončení povinné školní docházky,  nebo
   o rodinného příslušníka pobírajícího dávky soc. péče (bezmocná osoba, postižené dítě)
c) členové v plném invalidním důchodu
d) členové v důchodu starobním (do 79ti let včetně roku, kdy 79ti let dovrší)

PŘÍSPĚVEK  30,- Kč měsíčně, tj. 360,- Kč ročně platí členové od 80 ti let věku.

Příspěvky členů v důchodu uhraďte do konce března i v pokladně spolku.

PODPORY -  poskytují se pro člena a  nezaopatřené děti podle platného podpůrného řádu. 
− O podpory je možno žádat do l roku od vzniku nároku.
− Podpory jsou vypláceny maximálně do výše skutečně vynaložených nákladů. 
− K žádostem o podpory pro děti starší 18 let je  nutné doložit potvrzení o studiu.

Podpory se neposkytují na: regulační poplatky, lékařské prohlídky, vystavená potvrzení, lázeňské příplatky,
  léky, expresní příplatky, očkování, nadstandardní příplatky, apod.

Na druhé straně tohoto tiskopisu jsou uvedeny jednotlivé druhy podpor a jejich možné čerpání dle
podpůrného řádu, platného od 1. 1. 2017. Podrobnější informace podá kancelář spolku na výše 
uvedené adrese.



PODPORA
  

AKTIVNÍ 
ČLEN

 
DŮCHODCE P O Z N Á M K A

SŇATEK

VÝROČÍ

1.000 Kč

500 Kč

1.000 Kč

500 Kč

Doklady : kopie oddacího listu

Výročí sňatku: 50 let, 60 let

PORODNÉ 3.000 Kč 3.000 Kč
Vyplácí se za narozené nebo osvojené dítě. 
Doklady : fotokopie rodného listu

ZUBOLÉČBA za posledních 5 let
max. 7.000 Kč

za posled.  5 let
max. 3.000 Kč

Vypočítává se dle délky  členství, v  %  ze  zaplacené 
částky: do 10 let 30%,  do 20 let 40%, nad 20 let 50 %
Doklady : o zaplacení stomatologické práce

B R Ý L E
(nebo čočky)

za dva roky
max.  700 Kč

na jedny brýle

 
za dva roky

max. 700 Kč
na jedny brýle

Na dvoje brýle nebo čočky rozdílných dioptrií má člen, dítě, 
důchodce nárok na 1.400 Kč ve dvouletce 2017-2018 
Doklady: o zaplacení s dioptriemi, jménem a datem

NASLOUCHACÍ
PŘÍSTROJE

max. 1.000 Kč max. 1.000 Kč Podpora se poskytuje  pro člena a dítě
Doklady:  o zaplacení

ORTOPED.
OBUV 

a
VLOŽKY

za jeden rok
max. 500 Kč

a
max. 200 Kč

za jeden rok
max. 300 Kč

a
max. 100 Kč

Podporu lze čerpat na ortopedickou nebo dia obuv 
(zakoupenou v prodejně lékařských potřeb)  
a na ortopedické vložky
Doklady :  o zaplacení                   

ROVNÁTKA za jeden rok
max. 1.000 Kč

za jeden rok
max. 1.000 Kč

Poskytuje se 50 % z ceny, pro člena a dítě
Doklady : o zaplacení

PODPORA 
V 

NEMOCI
za každý týden

100Kč

Poskytuje se po ukončení nemoci trvající min. 35 kalen-
dářních dnů. O zálohu je možno požádat po 3 měsících 
nemoci.
Doklady : kopie nem. lístku, potvrzení z MÚ nebo OSSZ 

DĚTSKÉ 
POBYTY

za jeden rok
1.300 Kč 

za jeden rok
 1.300 Kč 

Poskytuje se na jeden druh pobytu pro děti do 19 let.
Délka pobytu min. 5 dnů
Doklady : o zaplacení, potvrzení o absolvování                 

REKOND.
POBYTY

za jeden rok
800 Kč 

za jeden rok
500 Kč

Poskytuje se pro rekonvalescenci členů.
Délka pobytu min. 5 dnů. 
Doklady : o zaplacení, o absolvování

LÁZEŇSKÉ
LÉČENÍ

za jeden rok
1.500 Kč

za jeden rok
1.500 Kč

Poskytuje se na lázně příspěvkové,  doba pobytu min. 12 
dnů. U lázní hrazených ZP lze vyplatit  500 Kč na doplatek 
nákladů (nelze na regulační poplatek).
Doklady : o zaplacení, o absolvování (lékař. zpráva)

Operace
KOSMETICKÁ

CHIRUR-
GICKÁ

za jeden rok
max. 1.000 Kč

za jeden rok
max. 800 Kč

Poskytuje se 50% z ceny  pro člena a dítě na odstranění 
kosmetických vad, sklerotizaci žil, atd.
Doklady : o zaplacení, lékařská zpráva

PARUKA
za jeden rok

max. 2.000 Kč
za jeden rok

max. 2.000 Kč
Poskytuje se 75 % z ceny pro člena a dítě.
Doklady : o zaplacení, lékařská zpráva

Operace očí
LASEREM

ŠEDÝ ZÁKAL

na jedno oko
max. 2.000 Kč
max. 800 Kč

na jedno oko
max. 2.000 Kč
max. 800 Kč

Poskytuje se 50 % z ceny pro člena a dítě.

Doklady : o zaplacení, lékařská zpráva

ODBYTNÉ
Při odchodu do 
důchodu dle 
výpočtu

Doklady : celý výměr důchodu z Úřadu důchodového 
zabezpečení nebo žádost vyplněná mzdovou účtárnou
s výdělky za 5 nebo 10 let

JUBILEUM 100 Kč Poskytuje se důchodcům od 70 let vždy po pěti letech.

POHŘEBNÉ 3.000 Kč
1.500 Kč 

manžel/ka

2.000 Kč
1.000 Kč manž.

1.000 Kč
500 Kč manž.

Při úmrtí člena/ky, manžela/ky, druha, družky, dítěte. 
Doklady : kopie úmrtního listu, doklad o zaplacení

Podpora pro důchodce ročník 1924 a starší


