
O čem vlastně rozhodla Konference ? Co je to Odborová rada ?  Změní se 

něco ? Podrobné informace přímo od předsedy ZO OSD Motol a prezidenta OR: 

Vážení kolegové a kolegyně, 

není a nebylo našim zájmem něco vám vnucovat a o něco vás připravit. Naopak vždy 

jsme přicházeli s možnostmi, jak oživit stávající a jak rozšířit stávající možnosti. 

Konference proto vytvořila pro naše členy jak možnost přímého členství ve 

společném subjektu (Odborová rada) či zachování členství v přidružených 

organizacích k Odborové radě (ZO OSD Motol a ROH a třeba přibydou další…). 

Proč? V prvé řadě, kvůli různým druhům zajištění právního servisu. 

Nový model ROZŠIŘUJE ZÁKLADNÍ MOŽNOST A DÁVÁ NA VÝBĚR NAŠIM ČLENŮM 

dvě varianty ve výběru možností právního servisu, tak jak sami chtějí.  

1. Chápeme, že řada členů je spokojených s členstvím v OSD a využívá služeb 

ČMKOS v programu Odbory+. V pořádku nic proti. Nic se pro ně nezmění, 

nikam je nutíme.  Jen nám sdělí, že chtějí nadále být výhradně členy OSD.  

Pro bonus pro ně platí to co loni- polovina z průměrného příspěvku, po 

odvodu na svaz (plus výše daru na činnost na daného člena, pokud takový dar 

přijde-od DPP, ŠT a ČAD chodí).  

2. Alternace. Pro tyto členy jsme připravili levnější model svých vlastních smluv 

s advokáty a advokátními kancelářemi, které umožňují i řešit spory nejn 

pracovněprávní a trestně právní, ale i vlastní, soukromé, rodinné, sousedské či 

přestupkové právo v rovině dopravní, nebo možnost insolvenční či vymáhání 

pohledávek. Soukromé si samozřejmě členové platí, ale mají možnost mít se 

kam obrátit. Je logické, že levnější právníci ponechají organizaci více peněz. O 

tyto prostředky se, logicky, navýší členský bonus těchto členů. Vzorec totiž už 

pak není polovina po odvodu na svaz, ale polovina po odečtu služeb plus 

případný dar. Předpokládáme, a o tom to je, výrazné zlevnění právních 

výdajů tímto systémem. Výhodné to tedy je především pro ty členy, co 

neužívají výhod ČMKOS. 

Proč neplatíme za všechny odvod a ještě jim pak neplatíme své právníky? 

Je naprostá zhýralost a není to ani finančně reálné, platit za všechny členy 

právníky OSD a ještě pro některé pak své právníky vlastní (tedy vlastně za totéž 

dvakrát), když lidé nebudou s odborovými právníky spokojeni, či jim bude pomoc 

odmítnuta, a to se, bohužel, stávalo. Proto tedy volíme dvě varianty možné 



právní garance v zastupování a v poradenství a členové, nechť si vyberou. Mají 

možnost si vybrat… mají možnost zvolit si priority co upřednostní. 

Je logické, že tak jako dosud, garantujeme všem členům, co hradí 1% z čisté mzdy 

srážkou ze mzdy (popř. alternaci paušálu 160 u individuálních a utajených členů) 

právní poradenství a zastupování v I. stupni řízení ZDARMA. A to jak pro členy OSD 

(prostřednictví systému OSD), tak pro přímé členy Odborové rady (fyzické osoby) 

alternací.  

Členy Odborové rady mohou být i osoby právnické (odborové organizace). Ti si pro 

své členy určují vlastní podmínky. Členové ZO OSD Motol tedy budou využívat právní 

servis OSD, tak jako dosud a sama organizace přidružená k Odborové radě (jako 

právnická osoba) využije společný servis organizační a společné zastupování ve 

vtahu k zaměstnavatelům, což je důležitý prvek k cestě k jednotným odborům, opak 

tříštění a segmentace na malé pidiodbory bez vlivu a možností. 

A to je další důvod, proč být společně větší a umožnit slučování ve velké celky. 

Kdo je tedy členem ZO OSD Motol, ten si mohl, a může, vybrat, jakou formou chce 

právně hájit. Buď bude přímo člen OR a pak skrze smluvní právníky nasmlouvané OR 

(o přidělení právníka rozhodujeme výhradně my ve vedení OR), nebo bude v OSD a 

pak jejich servise, skrze schvalování právní pomoci Předsednictvem svazu (to že ji 

sválí naše OO neznamená automaticky ANO). Občas se tak, ne často, stává. 

Každému prostě vyhovuje něco jiného, někdo chce širší záběr právních služeb i za 

cenu si na vlastní a soukromé věci připlatit, někomu stačí základní servis OSD s tím, 

že občas nějaký nejasný spor nemusí předsednictvo schválit. Ale třeba člen zas 

využívá právě výhod ČMKOS a ty preferuje.  

 

Na následujících řádcích je podrobný popis, co která varianta umožňuje: 

Nabízíme vám tři možnosti 
členství ( to nikdo jiný nemá..) 

 
  



a) buďte přímo členem Odborové rady (fyzická osoba) – OR je 
odborové sdružení, která organizuje členy přímo, nebo 
prostřednictvím přidružených organizací. Pokud jste přímo členy 
Odborové rady, pak získáte nejvyšší hodnotu finančního 
bonusu. OR využívá pro své členy různých levnějších, ale 
kvalitních, alternací oproti servisu prostřednictvím OSD. Díky 
tomu vám odkládáme vyšší finanční bonus a máte možnost 
využít všech členských výhod, které vyjednává a uzavírá samo 
sdružení (slevy u cestovek, laciné telefonní tarify, smlouvy 
s advokáty, právníky, podnikateli a dalšími partnery) a které jsou 
určené pro členy OR, nebo které jsou společné všem sdruženým 
organizacím. Členové OR budou mít také možnost využívat 
servis a výhody ASO (Asociace samostatných odborů, jen co nám 
potvrdí toto členství. Členové mohou využívat návštěvní pátek 
v kanceláři v Motole k řešení jakýchkoli záležitostí, včetně 
nabídky kávy zdarma. Členský příspěvek činí 1% z čisté mzdy. 

 
b) nebo buďte členem ZO OSD Motol – tato tradiční a hrdá 

organizace je členem odborové sdružení OR (právnická osoba) a 
využívá pro své členy společný organizační servis. V oblasti 

právního servisu využívá servis OSD, za který si člen hradí 
odvod 30% z částky jež ZO OSD Motol poskytuje. Proto je 
členský bonus nižší, než u přímého členství v OR (vzorec 
polovina po odvodu na svaz). Členové ZO OSD Motol ale mohou 
využívat výhod ČMKOS (odbory +), protože OSD je jeho členem a 
SON (sdružení nájemníků). Členové mohou využívat návštěvní 
pátek v kanceláři v Motole k řešení jakýchkoli záležitostí, včetně 
nabídky kávy zdarma. Členský příspěvek činí 1% z čisté mzdy, 
nebo paušální platbu 160,- a více Kč u OSVČ a utajených členů.  
 

c) Členové, kteří si nemohou finančně členství v odborech 
dovolit, nebo ti co prostě nechtějí platit tolik peněz, mají 
možnost využít členství v ROH (platí jen u DPP a ŠT), které 
stojí pouhou 1,-Kč měsíčně.  I ROH je přidruženým členem 



Odborové rady (právnická osoba). Členové ROH tím využívají 
společný servis organizační (materiály k jednání) a informační 
(například SMSinfo každý pátek zdarma, servis webové stránky). 
Členský bonus ROH svým členům netvoří. Z koruny to ani nejde. 
Poskytuje však sociální příspěvek těm členům z řad 
zaměstnanců DPP, kteří nejsou členy žádné jiné OO a to 
příjemných sto korun za jejich dvanáct plateb jednokorunového 
příspěvku srážkou ze mzdy (tedy za roční členství) a to vždy 
v lednu daného roku. Členové mohou také využívat návštěvní 
pátek v kanceláři v Motole k řešení jakýchkoli záležitostí, včetně 
nabídky kávy zdarma. Členský příspěvek činí 1,-Kč měsíčně. 
 

Odborová rada je sdružení otevřené všem zájemcům jak pro 
jednotlivce, tak všem odborovým organizacím. Pokud se do OR 
zapojí další odborové organizace, budeme výčet možností a 
výhod aktualizovat i o další možnosti členství v těchto OO.  

 
 

Rozumíte výčtu tří variant ve formě členství v Odborové radě? 

Členstvím u nás získáte 

 – výčet pro variantu a) : 
 

• Právní pomoc v trestněprávním pracovním vztahu a pracovněprávním vztahu 
ZDARMA, popř. i s možností využití vlastního advokáta (schvaluje vedení OR) 

• možnost využití smluvních právníků i pro soukromou potřebu člena (při platbě 
člena) v oblasti – rodinného práva (spory o rodičovství, rozvody, předmanželské 
smlouvy), občanského práva ( sousedské spory, domáhání se odškodnění ), 
dopravního práva (například sporné platby pokut, zadržené řidičáky atp.), 
insolvenčního práva …atp. 

• Finanční výpomoci při živelních událostech  (schvaluje vedení OR) 
• Finanční výpomoc pozůstalým při úmrtí při pracovní činnosti  (schvaluje VOR) 
• Stávkový fond pro případ stávky a pomoci členům ve stávce  (schvaluje vedení OR) 
• Poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

• Finanční podporu při narození dítěte ve výši 2.000,-Kč.  
• Finanční podporu dle rozhodnutí výboru OR a dar při vlastní svatbě 
• Každoroční slosování v tombole na Konferenci o hotovost a dary (cca 10.000,-Kč)  



• KAŽDÝ ČLEN dle svého uvážení se může účastnit Konference a každý rozhoduje a 
každý volí funkcionáře). Své představitele sekce si volí sami členové sekce! 

• Oblíbené akce typu "Parník", bowling, víkendový zájezd, petangue. atp.. 

• Vánoční finanční příspěvek od cca 1.500,- až přes 2.500,- Kč pro aktivní 
členy (pro věrné členy i vyšší, pro členy podporující více organizací mírně nižší ), 

•  Dětský den či zvýhodnění na akci pro děti našich členů, 
•  Sociální pomoc v nenadálé nouzi, při sociální potřebnosti a v tíživé situaci: 

(bezúročné půjčky v opodstatněných důvodech se souhlasem Výboru finanční dar při 
sociální potřebnosti, jednání o umístění na sociální místo po dl.nemoci, apod.) 

• finanční a věcné dary u jubileí 50., 60.let,atp. (500,-Kč), dary u odchodů do 
důchodu.  

• příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě atp. ve výši 500,-Kč/člen/dítě a rok,  
• Náš vlastní časopis ZDARMA s možností Vašich příspěvků a inzerce zdarma,  
• zajistíme levný tisk z naší vlastní tiskárny, apod. smluvní aktivity. Naši členové jsou 

i finančníci, OSVČ,..  
• U větších skupin, kde v podnicích fungují sekce, vyjednáváme KS -a růst mzdy..! 

• Levný Internet. Vlastní výhodný tarif ve spolupráci LamaMobil v síti Vodafone vč. 
FREE s Internetem  

• SMS info servis zdarma – každý pátek, návštěvní den v kanceláři s kávou zdarma 
• Slevu na ubytování v různých penzionech a chatách nabízených partnery a 

podnikateli k rekreaci, slevu na rekreaci u smluvních cestovních kanceláří, např. 
Travelsport 16%  laciné zájezdy a vstupenky do divadel u agentury Pilnaj. 
Samozřejmostí je řešení problémů, komise, jednání s managementem, kolektivní 
vyjednávání, personální agenda,  řešení mimořádností.. atd 

 

 

Členstvím u nás získáte – výčet pro variantu b) :  

 

•  Právní pomoc v trestně-právním pracovním vztahu a pracovně-právním vztahu 
ZDARMA, popř. i s možností využití vlastního advokáta (schvaluje P.OSD)  

• Finanční výpomoci při živelních událostech (schvaluje Předsednictvo OSD)  
• Finanční výpomoc pozůstalým při úmrtí při pracovní činnosti (schvaluje P.OSD)  
• Stávkový fond pro případ stávky a pomoci členům ve stávce. (schvaluje P.OSD) 

• Poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
• Bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení u Sdružení nájemníků (SON). 

• Finanční podporu při narození dítěte ve výši 1.000,-Kč.  
• Finanční podporu dle rozhodnutí VZO a dar při vlastní svatbě. 



• Každoroční slosování čl. legitimací o peněžní šeky (až za 5.000,-Kč) na sněmu OSD 
• KAŽDÝ ČLEN dle svého uvážení se může účastnit Konference a každý rozhoduje a 

každý volí funkcionáře). Svého představitele sekce si volí výhradně členové sekce! 
• Oblíbené akce typu "Parník", bowling, víkendový zájezd, petangue. atp.. 

• Vánoční finanční příspěvek od cca 1.200,- až přes 2.000,- Kč pro aktivní 
členy (pro věrné členy i vyšší, pro členy podporující více organizací mírně nižší ), 

• Dětský den či zvýhodnění na akci pro děti našich členů, 
• Cenově výhodné svazové pojištění odpovědnosti za škodu vůči zaměstnavateli. 
• Sociální pomoc v nenadálé nouzi, při sociální potřebnosti a v tíživé situaci: (bezúročné 

půjčky v opodstatněných důvodech se souhlasem Výboru finanční dar při sociální 
potřebnosti, jednání o umístění na sociální místo po dl.nemoci, apod.) 

• finanční a věcné dary u jubileí 50., 60.let,atp. (500,-Kč), dary u odchodů do důchodu.  
• příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě atp. ve výši 500,-Kč/člen/dítě a rok,  
• Náš vlastní časopis ZDARMA s možností Vašich příspěvků a inzerce zdarma,  
• zajistíme levný tisk z naší vlastní tiskárny, apod. smluvní aktivity. Naši členové jsou i 

finančníci, OSVČ,..  
• Levný Internet . Vlastní výhodný tarif ve spolupráci LamaMobil v síti Vodafone vč. 

FREE s Internetem  
• SMS info servis zdarma – každý pátek, návštěvní den v kanceláři s kávou zdarma 
• Slevu na ubytování v různých penzionech a chatách nabízených k rekreaci 

ČMKOS, slevu na rekreaci u smluvních cestovních kanceláří, např. Travelsport 16% 
•  laciné zájezdy a vstupenky do divadel u agentury Pilnaj. Samozřejmostí je řešení 

problémů, komise, jednání s managementem, personální agenda,  řešení 
mimořádností.. atd 

  

 

Členstvím u nás získáte – výčet pro variantu c) : 

• SMS info servis zdarma – každý pátek, návštěvní den v kanceláři s kávou zdarma 
• Sociální pomoc, stokorunu pro členy, zaměstnance DPP, kteří nejsou členy jiné OO za 

jejich roční členství ( s platbou 12x1,-Kč měsíčně), s výplatou v lednu daného roku. 
• laciné zájezdy a vstupenky do divadel u agentury Pilnaj. 
• Samozřejmostí je řešení problémů, komise, jednání s managementem, personální 

agenda,  řešení mimořádností.. atd 

 

ROH a ZO OSD Motol pověřili Výbor Odborové rady rozhodovací procedurovou 

(normy, připomínky, vyjednávání) a společným zastupováním těchto organizací 

pro jednání všude tam, kde společně u některého zaměstnavatele působí. 



Odborová rada (vč. přidružených OO) a její orgány mají následující funkcionáře: 

 

  



Komunikujte s námi,………………………………..………………………………..  

krom páteční služby v kanceláři v Motole, kam se můžete přijít podělit o 

vaše nápady, návrhy, potíže a problémy a to v době 9-15 hodin, můžete 

také s námi komunikovat prostřednictvím facebooku. 

Stačí zadat slovo zoosdmotol  do facebookové adresy.  

Tedy:   https://www.facebook.com/zoosdmotol  

 

                                Máme také tři webové stránky:  

 www.zoosdmotol.cz   pro ZO OSD Motol  

www.odbory.org  pro ROH 

a www.odborovarada.cz  pro Odborovou radu.  Tato stránka 

slouží zároveň i jako rozcestník na přidružené odborové organizace. 

 


