
ZV nebude již dále hájit zájmy zaměstnanců, kteří nejsou členy 
odborové organizace. Vyzýváme proto všechny tyto zaměstnance, 
aby svůj pasivní postoj přehodnotili a zvážili členství v odborech. 

 
 
Každý soudně uvažující zaměstnanec tohoto podniku, by si měl být 
vědom, co vše pro něj odbory jako takové dělají, byť není jejich členem. A 
není toho zrovna málo. Například kolektivní smlouva obsahuje spoustu 
výhod, které jsou sjednány nad rámec zákona, tedy běžně jsou 
nenárokové. Pokud by KS nebyla, nebyl by ani např. týden dovolené 
navíc, příplatky za práci v odpolední směně, 30% za práci o sobotách a 
nedělích /dle zákona náleží jen 10%/,  za dělené směny, za doplňkový 
prodej jízdenek, odměna za jízdu bez nehod, odměny při pracovních a 
životních jubileích, příspěvek na závodní stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění, odměny dárcům krve, poukázky na regenerační programy 
v hodnotě 1400,-Kč/pro každého zaměstnance, jízdní výhody atd. Bez  
odborové organizace by nebyla ani tato kolektivní smlouva, o růstu mezd 
už ani nemluvě. 
 
Dále ZO zajišťuje pro své členy pojištění právní ochrany D.A.S., které za 
členy platí z odborových prostředků. Také cenově zvýhodněné pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli/v současnosti u poj. 
GENERALI/, kdy člen odborů platí jen zhruba 1/3 ceny pojistného, oproti 
sjednání této pojistky v pobočce kterékoliv pojišťovny. 
 
A v neposlední řadě /i když to ZO nepovažuje za prioritní oblast/ to jsou 
pro letošní rok rekreace v Doksech u Máchova jezera, nebo poznávací 
zájezd do Norska. Dále pro děti členů zajišťuje  ZO pořádání Mikulášské 
nadílky. 
 
Každý zaměstnanec by si měl uvědomit, že pokud nechce zažít novodobé 
„otrokářství“, tak jak tomu je v mnoha firmách, kde odbory nepůsobí, měl 
by přiložit ruku k dílu a dle stále platného hesla „V jednotě je síla“ stát se 
členem odborů. Jen silná odborová organizace něco zmůže. Bez silné 
členské základny se velice špatně vyjednává.  
Pokud nebudou lidé ochotni se společně bránit různým praktikám, které 
v dnešní době někteří zaměstnavatelé rádi používají, tak si za čas můžou 
o nějakých sociálních výhodách, nárůstu mezd a slušných pracovních 
podmínkách nechat jen zdát. 
 
Proto vás  kolegové, kteří  nejste členy odborů, vyzýváme:   
 
Rozšiřte naše řady! Váš lhostejný přístup a nezájem může ve svém 
důsledku vést až ke zrušení výše uvedených vyjednaných 
sociálních výhod a benefitů. 
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