Hledáte kvalitu,
solidnost,
profesionalitu, vstřícný
a solidarní přístup?

Zastupování
všech profesí
s demokratickým přístupem
a rozhodováním ?
My vám to nabízeme.
Nabízíme Vám
tři varianty členství,
tři možnosti jak splnit
vaše přání.

Jsme zde pro Vás…!

Buďte naším členem, buďte tam kde se Vám to vyplatí!
Tak jako můžete vyměnit autoservis, najdete-li lepší, tak můžete změnit
odborovou organizaci. Vaše peníze mohou jít zase zpět k Vám a to při
kompletním servisu a pracovně-právní ochraně.
U nás to možné je - již více než třináct let....
Funkcionáře si u nás neplatíme, auta a počítače z odborových
prostředků nekupujeme. Rozhodujeme si přímo a bez nařízení
shora. Všechny profese si rozhodují přímo. Naše profesní a zájmové
sekce jsou samosprávné, se společným rozpočtem.

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.

Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Zákoníku práce

Základní Organizace Odborového Svazu Dopravy - Motol
evidenční číslo: 33-0083-0115

ZO OSD Motol
150 00 , IČO: 712 423 33

se sídlem: Plzeňská 217/101 Praha 5
zastoupená předsedou ZO OSD Motol p. Jiřím Zabloudilem dr.h.c. ( dále jen „ odborová organizace“)

a
pan / paní …………………....................…………………………………………..,
narození……………………………………….

datum

bytem……………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………
zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s. IČO:00005886 se sídlem: Sokolovská 217/42,
P9, 190 22 nebo
zaměstnanec Škoda Transportation a.s. IČO:62623753 se sídlem: ul.Borská 2922/32 Plzeň 301 00
nebo
zaměstnanec ČAD Blansko a.s. IČO:49454641 se sídlem: Nádražní 2369/10 Blansko 678 20
( = nehodící se škrtněte).
dále jen „ člen “
pracoviště: .____________________ sl.č. ……..............................……….
uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c Zákoníku práce
tuto dohodu o srážkách ze mzdy
1. Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek odborové organizaci ZO OSD
Motol ve výši 1 % z čistého příjmu (včetně náhrad mezd, odměn za prac. pohotovost, nemocenských
dávek, atp.) a to počínaje od začátku měsíce________________________201___formou srážek
ze mzdy.
2. Člen souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce
mzdy) z jeho měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na účet odborové organizace
č. 277 104 240 / 0300 u peněžního ústavu ČeskoSlovenská Obchodní Banka a.s. a poskytoval
odborové organizaci údaje o výši sraženého členského příspěvku.
3. Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové organizaci
k účelu plnění této dohody a na období v ní stanovené.
4. V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost osobně zaměstnavateli
písemnou formou bez zbytečného odkladu, na příslušném a potvrzeném tiskopise, jež mu vydá
předseda ZO OSD Motol, nebo který je k dispozici na webové stránce ZO OSD Motol. Zároveň je
člen nejprve povinen doplatit veškeré pohledávky vůči odborové organizaci (splátky, faktury tlf.,
dlužné příspěvky, zbytek nedoplacené půjčky, aj.).
5. Odborová organizace s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že
tyto poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.
6. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci. Je vyhotovena
ve třech vyhotoveních, která obdrží člen (po potvrzení přijetí), odborová organizace a
zaměstnavatel.
________________________________________
podpis a razítko odborové organizace

V Praze dne ……………..……………

ZO OSD Motol

podpis zaměstnance…………….…………………

Mám zájem o přímé členství v Odborové radě: ANO / NE

(vyznačte)

ROH (člen Odborové rady) jsou odbory za pouhou 1,-Kč
měsíčně, tedy pro všechny zaměstnance v DPP a ve
Škodovce, i pro ty, kteří by si nemohli dovolit platit jedno
procento z čisté mzdy, coby členský příspěvek.
Hájíme zájmy všech zaměstnanců, v podnicích kde působíme a každý si
může toto členství dovolit. Ne, nečekejte u nás soubor členských výhod ani bonusový
profit. To ani není za korunu možné. I tento časopis vyjde na víc, než celoroční platba
členského příspěvku. Protože evidence s nulou není účetně možná, nabízíme vám jen
symbolické korunové členství. To si může přeci dovolit každý. I ten s dluhy i ten
s nízkým příjem, i ten co už je v nějakých jiných odborech - i takové vítáme. Za
projevený zájem děkujeme. Přihlášky ke stažení na našem webu: www.odbory.org
nebo na požádání v kanceláři ZO OSD Motol, či e-mailem na: info@zoosdmotol.cz a i
zde v Motoláčku. Adresa pro fyzickou korespondenci je: Ing. Douša CSc., ROH ,
Bří Nováků 170, Jeneč, 252 61.
________________________________________________________________________________
Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Zákoníku práce

Rada odborových hnutí
se sídlem:

Jeneč, Bří Nováků 170, 252 61 , IČ: 04242394 zastoupená předsedou ROH:
Ing. Jaroslavem Doušou CSc., dále jen „ odborová organizace“ a

pan / paní …………………....................…………………………………………………………..,
datum narození………………………… bytem……………………………………………………………………………………
zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s. IČO:00005886 se sídlem: Sokolovská 217/42, P9, 190 22
nebo
zaměstnanec Škoda Transportation a.s. IČO:62623753 se sídlem: ul.Borská 2922/32 Plzeň 301 00
(
= nehodící se škrtněte. )
dále jen „ člen “

pracoviště: .________________________sl.č. ……..............................……….
uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c Zákoníku práce
tuto dohodu o srážkách ze mzdy
1.
Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek odborové organizaci ROH
ve výši 1,-Kč (jednu korunu) ze svého příjmu a to počínaje od začátku měsíce _________________
201___formou srážek ze mzdy a souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho
zaměstnavatel (plátce mzdy) z jeho měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na účet odborové
organizace č. 115-808020207 / 0100 u peněžního ústavu Komerční banka a poskytoval odborové
organizaci údaje o frekvenci sraženého členského příspěvku v daném měsíci pro daný rok.
2.
Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové
organizaci k účelu plnění této dohody a na období platnosti dohody.
3.
Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci. Je
vyhotovena ve dvou vyhotoveních, která obdrží člen (po potvrzení přijetí) a zaměstnavatel.
V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost osobně zaměstnavateli
písemnou formou bez zbytečného odkladu.
V Praze dne ………………
podpis zaměstnance………………………………………
podpis a razítko odborové organizace

Právní poradna ON-LINE je na adrese:
http://www.odbory-online.cz/pravni-poradna/pravni-poradna-on-line

Právní poradna on-line vám umožňuje vyhledávat zodpovězené dotazy,
právní výklady, vzory dokumentů či přímo pokládat dotazy právníkům ve
věcech pracovněprávních a v oblasti poradenství pro zaměstnance.
Celý systém funguje na základě tzv. "klíčových slov". Do políčka napište
slovo, kterého se váš dotaz týká (např. "odměňování", "dohoda",
"výpověď" apod.).
Systém nalezne všechny relevantní články.
Pokud ani v jednom nenaleznete odpověď na váš dotaz, můžete pomocí
následujícího formuláře kontaktovat našeho právníka v blízkosti regionu,
ve kterém se nacházíte.
V případě problémů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na adrese:
odboryonline@cmkos.cz (tato adresa neslouží pro právní dotazy).

Chcete-li zařadit do informačního systému SMS zpráv od
organizace zdarma?
Každý týden vám zasíláme informace o jednání,
o nabídce akcí a dalších důležité informace.
Máte-li zájem , uveďte nám zde prosím své číslo:
+420………..……………………..……….

či e-mail:…………@……………….cz.
a zašlete na adresu naší kanceláře v Motole,
nebo zašlete své jméno a číslo na telefon 774746800.

Chcete k nám přejít od jiné odborové organizace?

Jak na to?
Informaci vám poskytnou naši funkcionáři, získáte ji v naší kanceláři
v pátek, nebo prostřednictvím e-mailu: info@zoosdmotol.cz
Vstoupit můžou nejen jednotlivci, ale i celé skupiny těch, které jiné odbory
zklamali. Dohodneme s vámi podrobnosti zachování vaší identity kolektivu,
budete tak moci dále vykonávat funkce v rámci samosprávy našich sekcí.
Budete moci rozhodovat o sobě a nikoli jiní za vás…

Nabídka

výhodného a laciného

volání SMS, MMS, atp. vč. Internetu (či bez něj)
pro členy Odborové rady
Tarif SPOŘIVÁ LAMA s 50% slevou
pro naše členy

za 99,-Kč (50% sleva oproti

veřejné ceně 199Kč) obsahuje:
• 100 min volných minut všech sítí, po vyčerpání za 1,50Kč
• 180 SMS do sítě LAMA MOBILE, po vyčerpání za 1,50Kč
• 20 SMS do všech sítí, po vyčerpání za 1,50Kč
• MMS za 5Kč
• volné minuty v síti LAMA MOBILE neomezeně

za 199Kč

Tarif CHYTRÁ LAMA s 20% slevou pro naše členy
(20% sleva
oproti veřejné ceně 249Kč) obsahuje:
• 150min volných minut do všech sítí, po vyčerpání za 1,50Kč
• 50 SMS do všech sítí, po vyčerpání za 1,50Kč
• MMS za 5Kč
• 150MB dat (vhodné pro navigaci v mobilu)
• volné minuty v síti LAMA MOBILE neomezeně (vodné pro rodiny, kamarády)

FREE - Tarif RODINA za 399Kč (neveřejná nabídka) obsahuje:
• neomezené volání na pevné linky a do mobilních sítí v rámci ČR
• neomezené zasílání SMS
• 1,5 GB dat (vhodné pro navigaci v mobilu, prohlížení web. stránek, poštu atp.)

Naše organizace pouze následně potvrzuje operátorovi vaše členství, na
jehož základě s vámi operátor uzavře výhodnou smlouvu.
Sami si pak ručíte za své platby, sami si nastavujete, co chcete…

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.

Rozšiřte naše řady.
Hledáme nové členy i nové
funkcionáře.
Stále je hodně míst, kde nepůsobíme,
nebo jen sporadicky s jedním či
několika členy. I zde může fungovat samosprávná sekce.
Využijte této příležitosti.

Naše sekce mají zastoupení ve
společném výboru. Podle velikosti
jedním až několika funkcionáři.
PRÁCE FUNKCIONÁŘŮ
samozřejmě ZABÍRÁ ČAS
a ten kdo čeká vděčnost okolí, nedočká
se.
Přesto je potřeba tuto práci dělat a stále
se najde řada našich členů, kteří si nás
váží, fandí nám a pomáhají nám. I proto to má smysl dělat…
A máte-li funkci, je potřebí ji vykonávat řádně.
Funkcionář dostává za svou práci příspěvek na řádnou činnost v rozsahu
0-210,-Kč a za účast na našich schůzích
stravenku v hodnotě 60,-Kč. Účast na VZO je
proplacena zaměstnancům DPP, zasahuje-li
jim do pracovní doby, v rozsahu dvě hodiny
měsíčně a 2 na dopravu na jednání. Každý
funkcionář je chráněn pro svévoli
zaměstnavatele pro případ propuštění, dle
příslušných ustanovení ZP a KS.
Každý funkcionář má také právo na účast na
školení v rozsahu až 5 placených a omluvených dní v daném roce.
Být funkcionářem je čest ale i odpovědnost.
V sekcích si volí své předsedy sekcí sami členové. Do vedení společné
Odborové rady volí funkcionáře Konference, na kterou má přístup
každý náš člen, pokud se včas zaregistruje. Konference se koná
pravidelně vždy v únoru, Výbory organizace pak každý měsíc.

