výhody členů OR

Kdo jsme, co chceme………
Odborová rada sdružuje k 1.12.2019 tyto čtyři odborové– právnické
osoby:
• Odborové sdružení Odborová rada
• Základní organizace Odb. svazu dopravy- Motol
• Odborová organizace ROH
• Odborová organizace Metro
jejich prostřednictvím vám nabízíme různé členské výhody, za různou výši členských
příspěvků, od nulové výše, přes korunu měsíčně, po srážené procento až po srážené
procento s odvodem na svaz. Z logiky věci se členské výhody dle výše příspěvku
mění. Zde uvádíme základní rozdíl, nabídka výhod je však daleko širší…
• OO Metro se nově zaměřuje hlavně na mladé lidi, rodiny s dětmi, snaží se
radit, pomáhat a organizovat zábavu, hlavně pro mladé lidi. Výčet výhod
najdete na stránce: www.odborovarada.cz/oometro dočasně nevybírá čl.
příspěvky, členové se pouze registrují prostřednictvím dotazníku na internetu.
•

OO ROH se zaměřuje na podstatu odborového hnutí, na solidaritu vzájemné
síly a pomoci. Sdružuje kolektivy, nyní z DPP a ŠT za pouhou 1,- Kč měsíčně.

•

ZO OSD Motol

klade důraz na celostátní organizování v mohutných

odborových blocích, i s mezinárodní působností. Členové využívají výhod
organizace i výhod svazu a ČMKOS, potažmo evropských centrál a smluvních
partnerů (např. středisko ochrany nájemníků, program odbory plus). Členský
příspěvek činí 1% z čisté mzdy, z něhož 30% plyne do fondů Odborového svazu
dopravy a zbylá výše je využívaná z polovin k režii OR a k tvorbě členského
bonusu, který je v hotovosti členu před vánoci vyplácen spolu s dárky. Z režie
OR se hradí veškerý provoz, tisk, kanc. potřeby i sociální politika(příspěvky na
děti, tábory, jubilanty, svatby či pozůstalým, v odůvodněném případě půjčky).
•

Odborová rada

svým přímým členstvím vychází z předchozí nabídky,

avšak díky vlastnímu právnímu servisu (a to i pro soukromé záležitosti)
poskytuje více výhod za mnohem menší režii. Našim členům tak zůstává o
několik stokorun více peněz na vánoční bonus. Zastropujeme také čl.
příspěvek na hranici 300Kč a vše nad tuto hranici míří přímo do vašeho
bonusu. OR poskytuje další výhody- laciný tarif, rekreaci… na Každé
Konferenci losujeme z členské základny zájezd k moři, domácí rekreaci, aj.

Něco o nás a proč je pro Odborová rada tak výhodná…..
Systém Odborové rady se může zdát někomu nepřehledný, viz blokové schéma:

Principiálně však jde o promyšlený koncept, který na rozdíl od běžné odborové
organizace, která má nějaká pravidla a nějakou výši příspěvku, dovoluje našim
členům vybrat si z více možností takovou variantu členství, která je jim výhodná
jak finančně, tak po stránce požadovaného servisu a množství členských výhod….
Odborová rada přitom využívá společného organizačního a provozního
servisu, čímž šetří členům peníze, které jim zpětně může ve výhodách nabídnout.
Základní členění pro rozsah správy administrativy je dle společností kde OR
působí, plus sekce pro individuální a utajené členy (i to nabízíme) vč. udržovaček
(studenti, mateřská a rodičovská dovolená, nemoc, důchodci a nezaměstnaní).

Odborová rada – evidence a správa:
sekce Dopravní
podnik Praha

sekce Škoda
Transportation

sekce ČAD
Blansko

sekce Indiv.
členů

Odborová rada primárně využívá svých vlastních, zvolených, funkcionářů (22 lidí).
Mají pravomoc jednat jménem všech sdružených subjektů, za všechny společně
evidované členy, ve všech podnicích a společnostech, ve kterých Odborová rada
působí, se všemi organizacemi a institucemi, se kterými máme nějaké smlouvy.
Odborová rada ale také může, pověřit některou sdruženou organizaci jednáním
jménem všech sdružených subjektů, pokud usoudí, že tito funkcionáři splní úkol
lépe, či pokud sama nemá pro daný úkol vhodné vlastní funkcionáře.
Odborová rada, se vždy snaží získat pro své členy maximální profit z jednání.
Zájem vás členů se snažíme plnit ze všech sil, snažíme se nabídnout vám co
nejvíce výhod. Záleží jen na zaměstnancích, zda mají zájem mít Odborovou radu
co nejsilnější, aby získala sílu prosadit vaše oprávněné zájmy. Do OR může formou
přidružení vstoupit jakákoliv organizace…. Zde je jasně patrné, že různé mini, pidi
organizace nemají smysl a jsou mnohdy založeny jen kvůli zhrzenému jedinci, kvůli
prospěcháři, kvůli problémovému člověku- hájícímu se tak tímto před výpovědí.
Bohužel, zákon umožňuje založit si „taky odbory“ všem, proto jich je a bude tolik…!
Naučte se rozpoznat ty kvalitní. Odborová rada mezi ty kvalitní nesporně patří.

Naše hlavní aktivity, které Odborová rada realizuje:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Jednáme a vyjednáváme ve všech společnostech, kde máme funkcionáře
(DPP, ŠT a ČAD). Absoluvujeme provozní jednání na téma pracovní
podmínky, výpovědi, ztráty způsobilosti, bezpečnost práce, rozvržení
směn, dovolených, finanční stav společností, bezpečnost na pracovišti,
oděvy a ochranné prostředky, nákup strojů a vozidel a řadu dalších.
Vyjednáváme Kolektivní smlouvu jako ze zákona sociální partner vedení
společnosti. Naším nározorem se musí vedení zabývat.
Individuálně zastupujeme členy v jejich sporech s nadřízenými či ve sporu
při neopodstatněné stížnosti (např. cestujícího v MHD).
Umožňujeme zaměstnancům i individuálním a utajeným členům právní
ochranu proti šikaně zaměstnavatele, proti neplatné výpovědi, neplnění
finančního plnění, ve sporech o odňaté prémie, o přeřazení z místa, při
sporné nehodě, poškození stroje atp.
Umožňujeme členům i možnost našich právníků k využití v soukromých
sporech (otcovství, dědictví, sousedský spor aj.).
Zajišťujeme pro naše členy řadu akcí sportovně rekreačních, akce se
zaměřením na poznávání, akce pro děti, akce kuturní za výhodné ceny či
zdarma. Losujeme ze stavu členů ZÁJEZD K MOŘI A DOMÁCÍ REKREACI.
Zajišťujeme pro naše členy výhody u firem a institucí. Slevy a benefity,
které jim šetří peníze v jejich rodinném rozpočtu. Jedná se o laciný tarif
na volání, datový tarif, slevy na hypotéky, pojištění na ubytování
v rekreačních střediscích, na servis aut, na vstupenky.
Všechny členy, mající o to zá jem, pravidelně informujeme pomocí
SMSinfo zdarma či pomocí e-mailových zpráv. Aktivně měníme obsah
webových stránek a aktualizujeme náš facebook.
Všem členům vystavujeme odpis z daní o výši čl.příspěvku, vyplácíme
členský bonus, evidujeme platby, oceńujeme naše jubilanty, přispíváme
na dětské tábory, narozené děti či svatbu. Oceňujeme náboráře a další
pomoc.
Garantujeme vám právo volit a být volen, tajně a přímo. Dbáme na
demokratické procesy v organizaci a respektujeme výsledky voleb.
Držíme pravidelnou službu pro členy a příznivce, každý pátek od 9´30 do
15´30 v naší kanceláři v Praze 5- Motole. Nabízíme zde též kávu zdarma.
Třikrát do roka vydáváme vlastní časopis zdarma s možností vaší inzerce.
Pravidelně provádíme revize hospodaření, kontroly evidence a majetku.

Máte-li zájem o pravidelné páteční SMSinfo zdarma (aktuality z jednání nabídka akcí)- napište nám svůj tlf na 774 746 800

Bělaška Petr
Cibulková Lucie
Červinka Filip
Ing. Douša Jaroslav
CSc.
Dvořák Petr
Franc Zdeněk
Hanuš Jiří
PhDr. Hejný Jiří
Holler Petr
Kudrna Tomáš
Pakosta Jiří
Pliska Petr
Pohlner Tomáš
Rychtář Václav
Schmid Jiří
Skuhrovec Václav
Suchá Věra
Sychra Petr
Válek Vlastimil
Zabloudil Jiří
dr.h.c.
Zabloudilová Hana
Zewel Zdeněk

ČAD - belaska@zoosdmotol.cz 734 795 580 zástupce představitelů
sekce ČAD, sběr podnětů, přenos informací, technická pomoc
indiv. – lucie@zoosdmotol.cz 774 746 812
hospodářka, předsedkyně OO Metro
DPP - cervinka@zoosdmotol.cz ? bez přidělených pravomocí
indiv. – dousa@zoosdmotol.cz 603 480 215 - člen VOR
zástupce prezidenta OR, předseda OO ROH, komise BOZP, pers. jednání a
vyjednávání, tiskový servis
? - dvorak@zoosdmotol.cz 731 230 855, bez přidělených pravomocí
ČAD - franc@zoosdmotol.cz 602 552 224, kulturní referent,
předseda sekce ČAD Blansko, jednání v ČAD, účtárna, přenos informací
DPP - hanus@zoosdmotol.cz 774 746 809, zástupce pro profese „D“,
specifika lanovek, sběr podnětů a přenos info
DPP - hejny@zoosdmotol.cz 777 804 333 - člen VOR,
komise PEK, zastupování TRAM na všech úrovních řízení
ŠT - holler@zoosdmotol.cz 728 635 690 - člen VOR
zástup prezidenta OR, předs. sekce ŠT, zastupování ve ŠT, vyjednávání
DPP - kudrna@zoosdmotol.cz 736 483 603 zástupce pro profese „D“,
specifika vrchní vedení, podněty a přenos info
DPP - pakosta@zoosdmotol.cz 608 258 703, odškodňování,
mPEK, sběr a přenos informací, plombování a mimořádnosti
ČAD - pliska@zoosdmotol.cz 605 716 859, zástupce předsedy,
provozní jednání v ČAD, přenos informací členům
DPP - pohlner@zoosdmotol.cz 774 905 533 zástupce pro profese „D“,
odškodňování u BUSů, podněty a přenos info
DPP - rychtar@zoosdmotol.cz 775 140 978 komise, jednání a správa
činností v Metru, mimořádnosti v Metru, podněty, info
DPP - schmid@zoosdmotol.cz ? bez přidělených pravomocí
DPP - skuhrovec@zoosdmotol.cz 733 217 091 zástupce pro profese
„D“, specifika pomocných prací, myčák, podněty a info
DPP sucha@zoosdmotol.cz 775 270 250 odškodňování,
BOZP, sběr a přenos informací, plombování a mimořádnosti
DPP sychra@zoosdmotol.cz 733 487 788 info o zahraničních
nárocích, kurzové poradenství, překladatel
DPP valek@zoosdmotol.cz 774 745 816 - člen VOR
zástupce prezidenta OR, komise TEK, zastupování profesí „D“
DPP - zabloudil@zoosdmotol.cz 774 746 800 - prezident OR,
předseda ZO OSD Motol, komise JSVA a JPA v DPP, pers. jednání a
vyjednávání, personální, organizační, datový aj. servis. Faktury, smlouvy.
indiv. - zabloudilova@zoosdmotol.cz 724 360 209 - člen VOR
sociální politika OR, zastupování členů z Moravy
DPP - zewel@zoosdmotol.cz 731 479 991 zástupce pro profese „D“,
specifika Muzea a hist.voz., podněty a přenos info

Pomocníkem funkcionářů byl zvolen pan Václav Jiřička z garáže Kačerov.

JSME
TU
PRO
VÁS!

Vstoupit do Odborové rady můžete prostřednictvím vyplněného souhlasu se srážkou ze mzdy:

Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Zákoníku práce
sdružení odborových organizací, právnických a fyzických osob: Odborová rada,
se sídlem: Plzeňská 217/101 Praha 5 150 00, IČ: 05868408,
zastoupená prezidentem Odborové rady p. Jiřím Zabloudilem dr.h.c.
( dále jen „ Odborová rada“)
a
pan / paní ………………………………………………………………………..………….….. datum narození…………………………………
bytem…… …………………………………………. …………………………………………………………………… PSČ:______________
sl. č…………………………….. …:

•

zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s. IČO: 00005886
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
• zaměstnanec ČAD Blansko a.s. IČ: 49454641, DIČ: CZ49454641.
se sídlem: Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko
• zaměstnanec Škoda Transportation a.s. IČO: 62623753
se sídlem: ul. Borská 2922/32 Plzeň 301 00
•

zaměstnanec _____________________________
se sídlem: _____________________________

( dále jen „ člen “ )

uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c Zákoníku práce tuto

dohodu o srážkách ze mzdy
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek Odborové radě, ve výši 1 %
z čistého příjmu (včetně náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a nemocenských
dávek) a to počínaje od začátku měsíce____ _________201_ formou srážek ze mzdy.
Člen souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce
mzdy) z jeho měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na společný účet Odborové rady
č. 115-808020207 / 0100 u peněžního ústavu Komerční Banka a.s. a poskytoval Odborové
radě údaje o výši sraženého členského příspěvku.
Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové organizaci
k účelu plnění této dohody a na období v ní stanovené.
Člen dává výslovný souhlas k poskytnutí údajů odborové organizaci o počtu členství v jiných
odborových organizacích za účelem vnitřní evidence nároků členských výhod poskytovaných OR.
V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost osobně zaměstnavateli
písemnou formou bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise, jež mu vydá prezident
Odborové rady, nebo který je k dispozici na webové stránce Odborové rady. Zároveň, ještě před
vydáním potvrzení o ukončení členství, je člen povinen doplatit veškeré pohledávky vůči Odborové
radě (splátky za tlf., zbytek půjčky, pohledávky vůči některé organizaci sdružené v OR, atp.)
Odborová rada s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že tyto
poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.
Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství. Je vyhotovena ve třech vyhotoveních,
která obdrží člen(po potvrzení přijetí), Odborová rada a zaměstnavatel.
V Praze dne …………………………

podpis zaměstnance…………………………

Podpis a razítko Odborové rady
______________________________________________________________________

Převzetí 1 vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“

potvrzuje Převzal dne ………………
podpis zástupce zaměstnavatele ……………………………….

Využijte i Vy maxima výhod za jednu korunu
•

•
•

•
•
•

Členové ROH mohou zažádat o SMSinfo zdarma, které je každý pátek rozesíláno z
kanceláře Odborové rady ve vozovně Motol. Pomocí SMSinfo vědí co a kde bylo
vyjednáno, jaká je nabídka akcí a další zajímavosti. Svůj tlf pro SMSinfo uveďte na
přihlášce či sdělte našim funkcionářům, zajistíme zařazení do seznamu příjemců
SMSinfo.
Členové ROH se mohou účastnit veškerých zvýhodněných akcí, pořádaných ROH či
smluvními partnery (agentura Pilnaj, laciné lístky do divadel atp.)
Členové ROH mohou přijít řešit své problémy každý pátek do kanceláře Praha 5,
Plzeňská 217/101, v čase 9*30-15*30. Funkcionáři Odborové rady Vám poradí.
Nabídneme Vám i kávu zdarma.
Členové ROH v DPP, kteří nejsou členy jiných OO, získají za roční členství (12,-Kč)
stokorunu. Přijďte si pro ni v lednu... důkazem pro platbu jsou výplatní pásky.
Členové ROH mohou zdarma inzerovat v časopisu Motoláček, který vydává Odb. rada.
Členové ROH mají slevu na právní úkony z smluvních právníků, které využívá OR.
přihláška do OO ROH:

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

Rada odborových hnutí

se sídlem: Jeneč, Bří Nováků 170, 252 61 , IČO: 04242394
zastoupená předsedou ROH: Ing. Doušou Jaroslavem CSc. ( dále jen „ odborová organizace“)
a
pan / paní …………………....................………………….., datum narození…………………………….
bytem……………………………………………………………………………………………

* zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s.
se sídlem:

* zaměstnanec
se sídlem:

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

Škoda Transportation a.s.
ul. Borská 2922/32 Plzeň 301 00

PSČ_____________

IČO: 00005886
nebo

IČ: 62623753
nebo

* zaměstnanec :_______________________________________

( 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:
115-808020207 / 0100 odborové organizace u peněžního ústavu Komerční
Banka a poskytoval odborové organizaci údaje o frekvenci sraženého členského
příspěvku v daném měsíci pro daný rok.
2. V případě ukončení členství oznámí člen toto osobně své mzdové účtárně.
V Praze dne ………………………………201___

podpis zaměstnance………………………………………

podpis a razítko ROH___________________ zástupce zaměstnavatele:_ ____________________

V případě vstupu do ZO OSD Motol vyplňte, krom
souhlasu se srážkou ze mzdy, ještě tuto přihlášku:

Váš podpis:

vyznačte aktuální stav

členský příspěvek u aktivních (zaměstnanců) činí 1% z čisté mzdy, u udržovacích příspěvků
(neaktivní) pak 35,-/měs. =============================================================

Registrace do OO Metro
je možná prostřednictví Internetového formuláře na stránkách
www.odborovarada.cz/oometro , nebo prostřednictvím tohoto dotazníků:

Váš podpis:

vyznačte aktuální stav

členský příspěvek se dočasně u členů OO Metro nevybírá. O jeho výši rozhodne letní
členská schůze ( u špekáčků ).

Všichni členové všech sdružených subjektů v Odborové radě mohou
dostávat pravidelné SMSinformace, stačí se nahlásit do SMS systému
Máte-li zájem o pravidelné páteční SMSinfo zdarma (aktuality z jednání nabídka akcí)- udejte tel: __________________

