OS členům nabízí
Nabízíme všem svým členům služby a servis v následujících oblastech:
I. Oblast právní
Prostřednictvím „Řádu právní pomoci Odborového sdružení“ zajišťujeme členům právo na bezplatné právní porady, pomoc a zastoupení před soudy ve
věcech pracovního práva a sociálního zabezpečení.
Stejnou ochranu lze zabezpečit rodinným příslušníkům, pokud na ně pracovněprávní nároky přecházejí.
Servisní činnost v této oblasti je pro naše členy rozšířena na bezplatné právní porady a pomoc v rodinném a občanském právu. V těchto případech nelze
požadovat bezplatné zastoupení v soudních sporech, výjimečně však může podnikový výbor povolit zastoupení v občanskoprávních sporech za částečnou
úhradu. Rozšíření tohoto servisu je významný prvek pomoci našim členům. Spadá sem poradenství a pomoc zabezpečující členovi možnosti využít
právníka Odborového sdružení při řešení sporu se zaměstnavatelem včetně zastoupení v soudním řízení až do vydání rozhodnutí. Dalšími formami právní
pomoci jsou:
-

konzultační a poradenská činnost, včetně řešení problémů související se soukromým životem (rodinné právo, občanské právo)
vyřizování dotazů, žádostí, stížností, oznámení a podnětů
smírná jednání se zaměstnavatelem

Právník Odborového sdružení bude k dispozici našim členům v určených dnech a hodinách, s možností si domluvit prostřednictvím předsedy nebo pověřeným členem ZV ZO společnou schůzku za účelem právního poradenství a pomoci. Na základě potřebnosti bude tato činnost popřípadě rozšiřována.
Vzhledem k rizikovosti profese řidiče MHD je v Řádu právní pomoci obsažen právní institut umožňující zastoupení řidiče před soudem v trestněprávní
oblasti. Jedná se pouze o oblast dopravních nehod, kde je zakotvena spoluúčast na úhradě všech právních úkonů formou dohody mezi Odborovým
sdružením a jeho členem. Tento servis bude zabezpečen i při řešení dopravních nehod prostřednictvím přestupkové komise. Musíme však zdůraznit, že
právní zastoupení se vztahuje zejména na dopravní nehody, u kterých dojde ke zranění, větší hmotné škodě nebo použití ustanovení o obecném ohrožení, a tím k hrozbě vyšší trestní sazby. Podrobnější podmínky jsou obsaženy v dokumentu „Řád právní pomoci Odborového sdružení“, který je k dispozici
na každém ZV Odborového sdružení a na webových stránkách Odborového sdružení www.oszo-dpa-praha.cz
II.
Oblast kolektivního vyjednávání
Nezastupitelnou činností Odborového sdružení je oblast kolektivního vyjednávání.
V této oblasti lze jednoznačně konstatovat, že neexistence odborové organizace nezajišťuje mimo zákonná ustanovení představující minimum nároků
zaměstnance zhola nic. Zaměstnanec se tak stává pouze námezdnou pracovní silou zneužívanou ku prospěchu zaměstnavatele.

Co zajišťuje kolektivní smlouva uzavřená pro všechny zaměstnance ?
dohodnutou úroveň mezd a jejich zaručený růst
rozšíření zákonné dovolené
ochranu pracovních míst
právo na informace, které se týkají všech opatření s dopadem na zaměstnance
ﬁnanční ocenění při pracovních a životních jubileích
garanci právní úrovně pracovních smluv
rozšíření překážek v práci nad zákonný rámec (bez náhrady i s náhradou mzdy)
stanovení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizaci tohoto stravování, způsob jeho provádění a ﬁnancování zaměstnavate
lem
pracovní podmínky a bezpečnost a ochranu zdraví při práci
výchovu, vzdělávání a rekvaliﬁkaci
III. Oblast pojištění členů
Oblast servisního zabezpečení všech sportovních, společenských, rekreačních a zájezdových činností organizovaných Odborovým sdružením nebo jeho
organizačními složkami. Při pořádání všech akcí organizovaných odborovými organizacemi jsou pojištěni nejen členové, ale i jejich rodinní příslušníci.
Pojištění platí na území ČR i mimo něj. Vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt.
Další forma pojištění se vztahuje na dětskou rekreaci, na jejímž základě jsou pojištěni její účastníci. Jedná se zejména o dětské zimní a letní tábory.
Pojištění se vztahuje na tělesné poškození a smrt na území ČR i mimo něj.
IV. Oblast sociálně podpůrného fondu
Vzhledem k tomu, že v současné době se připravuje rozpočet Odborového sdružení, je potřebné vyčkat na celkové možnosti ﬁnančního krytí potřeb
sociálně podpůrného fondu. Vzhledem k tomu je v současné etapě potřebná trpělivost, než se podaří uvést v život tuto oblast. Bylo by krajně nezodpovědné vytvořit systém pomoci sociálně potřebným členům a zjistit následně, že ho nejsme schopni ﬁnancovat z pohledu celkových příjmů Odborového
sdružení. Přesto deﬁnujme jeho zaměření. Je výrazem solidarity mezi členy. Jeho členění:
1.

čerpání nárokové
podpora při plné nebo částečné invaliditě vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemoci z povolání,
podpora pozůstalým při smrtelném pracovním úrazu nebo v případě smrti následkem nemoci z povolání.

2.

čerpání nenárokové
podpora v tíživé sociální situaci – škoda na zdraví a majetku v důsledku živelné pohromy, dlouhodobá nemoc a další mimořád
ně závažné případy,
podpora v případě perzekuce a diskriminace v souvislosti s odborovou činností,
ocenění při vzniku nároku na starobní a invalidní důchod,
ﬁnanční podpora při narození dítěte.

Stát se členem Odborového sdružení je tak snadné. Vyjádři svým členstvím solidaritu ostatním členům, tak posílíš odborovou činnost na garážích a
DOZu. Staň se naším členem s možností využití nabízeného servisu, který již naši členové využívají.

