Informace pro zaměstnance:
Dne 22. 7. 2015 začaly v tomto podniku fungovat
Odbory pro každého - odbory jen za korunu !
odborová organizace:

Rada odborových hnutí
Cíle naší organizace jsou:
·

HÁJENÍ pracovně-právních ZÁJMŮ A PRÁV ZAMĚSTNANCŮ - členů.

·

Úzká spolupráce se všemi demokratickými organizacemi a svazy

·

Umožnění členství JEN ZA JEDNU KORUNU – tedy pro každého, i jako
souběh více členství v různých organizacích = masovost a síla členství

·

Činnost a zastupování všech skupin zaměstnanců v celém podniku

Nabízíme Vám:
· Pracovně-právní poradenství funkcionáři ROH
· Zastupování v pracovních problémech
· Řešení podnětů na jednáních
· Některé další výhody pro členy – viz seznam výhod na www.odbory.org
· Finanční dárek – stokorunu – pokud budete pouze čleeny ROH v DP Praha, a.s.
Masovým členstvím společně vytvoříme lepší vyjednávací možnosti – lepší podmínky pro činnost
zaměstnanců i organizací - výrazně lepší servis pro naše členy a lepší pracovní i platové
podmínky pro všechny zaměstnance.

Přihlášky například v kanceláři ZO OSD Motol – každý pátek – 9´30-15´30 hodin

www.odbory.org
zde naleznete Stanovy i další informace

u funkcionářů ZO OSD Motol, či na webu:

Podpořte nás prosím i Vy – vyplňte tento jednoduchý formulář pro
srážku ze mzdy- do vaší účtárny jej sami následně odevzdáme:

Přihláška do ROH je daná vyplněním tohoto souhlasu se srážkou:

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

Rada odborových hnutí
se sídlem: Jeneč, Bří Nováků 170, 252 61 , IČO:
zastoupená předsedou ROH: Ing. Doušou Jaroslavem CSc.
( dále jen „ odborová organizace“)
a

04242394

pan / paní …………………....................………………….., datum narození…………………………….
bytem……………………………………………………………………………………………

PSČ_____________

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

IČO: 00005886

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

( 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

ve výši 1,-Kč (jednu korunu)

ROH
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 odborové organizace____________________________________________

Převzal zástupce zaměstnavatele:_________________________________________________

Máte zájem o bezplatné SMSinfo? Posíláme zprávy o jednáních, nabídkách akcí a další zajímavosti.
Máte-li zájem sdělte nám své tlf číslo:_+420________________________________

