ODBORY

ZO OSPO AMAZON

Informace co jsou odbory:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§286 (1) Odborové organizace jsou oprávněny jednat v pracovněprávních vztazích, včetně
kolektivního vyjednávání podle tohoto zákona, za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v
kolektivní smlouvě.
§287 Informování a projednání
(1) Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o
a) vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých složek včetně členění podle
jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak,
b) záležitostech uvedených v § 279.
(2) Zaměstnavatel je povinen projednat s odborovou organizací
a) ekonomickou situaci zaměstnavatele, b) množství práce a pracovní tempo (§ 300), c) změny
organizace práce,d) systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, e) systém školení a vzdělávání
zaměstnanců, f) opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých,
osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných
záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí,
organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců, g) další opatření týkající se
většího počtu zaměstnanců,
h) záležitosti uvedené v § 280.
Co chceme pro vás aktuálně a akutně zajistit:
-

-

-

-

Přesčasy – povinné do 8 hodin týdně a 150 hodin v roce, nad tento rámec dobrovolně až do
celkového limitu 8 hodin týdně za 26 týdnů po sobě jdoucích. Povinné přesčasy lze nařídit jen
výjimečně z vážných provozních důvodů.
Návštěvy lékaře – pokud jdete k lékaři, náhrada mzdy vám přísluší na dobu nezbytně nutnou,
která zahrnuje cestu k lékaři a zpět a samotnou dobu ošetření. Platí pro lékaře nejblíže
pracovišti nebo bydlišti.
Bezpečnost – myslíme si že stále i vy vidíte nedostatky v bezpečnosti či přetěžování lidí na
některých pozicích, na které jste upozornili, ale nic se nezměnilo.
Přehledné výplatní pásky – máte právo na písemný doklad, který obsahuje údaje o
jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách. Máte právo na předložení dokladů na
jejichž základě vám zaměstnavatel mzdu vypočetl.
Spravedlivé mzdové ohodnocení za vaši práci jako výsledek kolektivního vyjednávání se
zaměstnavatelem. Pravidelné zvyšování mzdy + 13 plat.
Výstupní lékařské prohlídky, opak vstupní, zda nedošlo ke zhoršení vašeho zdravotního
stavu během období co jste pracovali ve společnosti.

Jste lidé a máte svá práva, tak se nebojte ozvat a nenechte se zahnat.
Jak se přidat, koho kontaktovat?:
Vyplňte přihlášku a tu předejte: Libor Gryc - předseda závodního výboru, Eva Holecová –
místopředseda závodního výboru, Andrea Haldovská – hospodář závodního výboru, Ivo Mayer –
člen výboru, David Kopp – člen výboru
nebo pošlete poštou na uvedenou adresu. Měsíční členský příspěvek je ve výši: T1 = 200Kč, T3 = 300
Kč, L4 = 350Kč, L5 = 600 Kč, L6 a výš = 850 Kč zaplatit můžete hotově nebo převodem na účet,
který vám zašleme emailem. Takto se zaměstnavatel nedozví, kdo je členem odborové organizace a
tím zachováme vaši anonymitu.
Co z toho budete mít, lepší pracovní prostředí a podmínky. Kromě povinností budete mít i svá
práva, které budeme za vás prosazovat. Pro své členy zajišťujeme poradenskou činnost, právní
pomoc. Nyní jsem v začátcích jednání o kolektivní smlouvě.

Dále chceme vytvořit pro členy odborů i různé výhody v podobě dárku ke kulatým narozeninám,
k odchodu do důchodu. Příspěvky na rekreace s dětmi. Občasná setkání s pohoštěním a mnohé další
benefity.

PŘIHLÁŠKA
za člena odborové organizace Odborového svazu pracovníků obchodu

Jméno a Příjmení………………………………………...narozen/a dne: …………………..
Číslo telefonu: …..…………………………e-mail: ………………………………………...
Bytem: ……………………………………………………………………..PSČ: …………..
Adresa pro odesílání korespondence…………………………………………………………
……………………………………………….. PSČ: ………………………………………..

Název pracoviště – firmy: Amazon Logistic Prague s.r.o.
Pracovní zařazení: ………………………
Adresa zaměstnavatele: U trati 216, Dobrovíz PSČ: 252 61
Název odborové organizace OSPO, které chci být členem ZO OSPO AMAZON
Adresa: Mojmírova 1710/15, Praha 4 PSČ: 140 00
IČ: 06438016
e-mail: OZ.OSPO.AMAZON@gmail.com

Seznámím se se sjezdovými dokumenty OSPO a budu je dodržovat.
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely členství v odborové organizaci.

V…………………………dne ………………………..

………………………………….
podpis člena

