
Vážená kolegyně, vážený kolego. 

 

 

Pracujete v a.s. PRECHEZA, kde působí odborová organizace hájící zájmy všech 

zaměstnanců. Každoročně dojednáváme kolektivní smlouvu, která je základem pro zajištění 

platových a sociálních podmínek zaměstnanců. Rok co rok bývá vyjednávání hlavně ve 

mzdové oblasti se zaměstnavatelem obtížnější. Proto je nutné, aby se mandát našeho 

vyjednávání projevil i v síle naší členské základny. Odborová organizovanost v PRECHEZE 

klesá nejen z důvodu odchodů do důchodu, proto máme zájem i o Vaše členství. 

 

Pro své členy mimo vyjednávání kolektivní smlouvy organizujeme bohatou 

společenskou, kulturní a sportovní činnost za velmi výhodných finančních podmínek.  

 

V oblasti sociální přispíváme každému odboráři: 

 

- 2,- Kč na jeden oběd v závodní jídelně 

- 300,-Kč (resp. 1 300Kč i s příspěvkem od zaměstnavatele) příspěvek na každé dítě, 

které se zúčastní ozdravného pobytu (škola v přírodě, tábory, sport atd.)  

- v případě 50-tých a 60-tých narozenin odměnu 1 000 Kč 

- po odpracování 25-ti let odměnu 1 000 Kč 

- pro dárce krve po obdržení plakety za určitý počet odběrů a to po 10, po 20, po 40 

odběrech – 2 000Kč, po 80, po 120 a po 160 odběrech 5 000Kč 

- 5.000,-Kč při narození dítěte (členství min. 1 rok) 

- při odchodu do důchodu odměnu 1 000 až 1 700 Kč (podle odpracovaných let) 

- sociální výpomoc při ztrátě zaměstnání z důvodu organizačních nebo zdravotních po 

dobu 6 měsíců (1200Kč měsíčně) 

- za získání nového člena odborů odměna 500 Kč 

- sociální výpomoc při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

- sociální výpomoc při živelné pohromě 

- možnost bezplatné právní poradny v oblasti pracovního práva 

- bezplatné právní zastoupení u soudu při sporu se zaměstnavatelem 

- veškeré informace k odborové činnosti naleznete též na webových stránkách 

                                     

www.odboryprecheza.cz 
 

Členský příspěvek činí měsíčně 1 % z čisté mzdy, kdy máte možnost tuto částku uplatnit při 

snížení základní daně z příjmu. 

 

Žádám Vás, rozšiřte naši členskou základnu. K přijetí stačí nahlásit rodné a osobní číslo, 

osobně v kanceláři odborové organizace v administrativní budově, 1. poschodí, nebo 

telefonicky na č. tel.: 2266. Díky. 

 

 

 

 

 

 

      za ZO OS ECHO PRECHEZA 

      Michal Mlčoch - předseda 

V Přerově   5.2.2021 


