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Dobré
důvody ve
prospěch
ver.di

S TEBOU JSME SILNÍ

Dobré důvody,
proč se zapojit
Bez odborů by svět dnes vypadal jinak. Celou řadu
pracovních a životních podmínek, které jsou dnes
samozřejmé, prosadily právě odbory. Tyto podmínky chceme zajišťovat a dále rozvíjet. Potřebujeme k
tomu silnou základnu členů, potřebujeme k tomu i
Vás.

Dobré podmínky
kolektivních smluv –
pro členy zaručené
Na členy ver.di se v podnicích vázaných kolektivními
smlouvami vztahuje ochrana z kolektivních smluv.
Pomáháme jim, je-li třeba jejich práva prosazovat
soudní cestou. Nečlenům nezbývá než doufat, že
zaměstnavatel dobrovolně poskytne výhody sjednané v kolektivní smlouvě, ale právní nárok na ně nemají. Kromě finančních benefitů zajišťují kolektivní
smlouvy také pracovní dobu, nárok na dovolenou,
příspěvek na dovolenou a mnoho dalšího.

Zaměstnanci, na které se vztahuje odvětvová kolektivní smlouva, vydělávají
o téměř šest procent více nežli zaměstnanci, pro něž žádná kolektivní smlouva
neplatí.

Kompetentní
právní poradenství
Na právní poradenství klade ver.di velký důraz. Bez
ohledu na to, zda se jedná o pracovní či sociální
právo, členové u nás naleznou kompetentní poradce. V případě sporů nabízejí specializovaní právníci
kromě poradenství také kompletní bezplatnou
právní ochranu, samozřejmě pouze pro členy.

V roce 2018 jsme poskytli právní ochranu více než 35 000 členům: poradenství,
uplatňování nároků, soudní řízení v pracovněprávních sporech, odvolací řízení
či projednávání žalob v sociálním právu.

Stávkovné během
protestních akcí
Někdy se vyjednávání ocitnou na mrtvém bodě
nebo se zaměstnavatel snaží své zájmy prosadit
jednostranně. Pak bývá často nevyhnutelná stávka.
Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel v případě stávky
či výluky nevyplácí mzdu, ver.di se stará o své členy a
vyplácí jim po dobu stávky podporu.

Dodržování práv
na pracovišti
Odborový svaz ver.di se zasazuje o základní práva
v závodech, účast zaměstnanců na rozhodování,
dodržování rovnoprávnosti a respekt. Kromě toho
ver.di v zájmu účinného zastupování zájmů v podniku pomáhá a poskytuje poradenství orgánům zastupování mladých, radám zaměstnanců a personálním
radám, stejně jako všem členům v případě konfliktů
se zaměstnavatelem.

A ještě něco – členové odborů dostávají
výrazně méně výpovědí nežli ti, kdo
členy nejsou.

Účinné zastupování
zájmů
Společně s tarifními komisemi, důvěrníky a podnikovými orgány zastupování zájmů zaměstnanců se
ver.di zasazuje o prosazování zájmů zaměstnanců
v závodech a řešení podnikových problémů. I v
mezinárodním měřítku se ver.di zasazuje o zlepšování pracovních podmínek. A odborový svaz ver.di je
demokratický: kdo se chce účastnit rozhodování o
dalším vývoji, ten se může aktivně zapojit.

S oporou zhruba 2 milionů členů zajišťuje
ver.di pracovní podmínky mnoha milionů
lidí a bojuje za sociálně spravedlivé rámcové podmínky.

Prosazování vlivu
Odborový svaz ver.di se dlouhodobě zasazuje o
právo na práci, dobré pracovní podmínky, předpoklady pro dobré vzdělávání a spravedlivé odměňování, stejnou mzdu za stejnou práci, dostatečnou
minimální mzdu, slučitelnost profesního a rodinného života, spravedlivé důchody, solidární zdravotní
politiku a mnohé další.

Jeden odborový
svaz pro všechny
Jedině společně máme sílu! Sdružujeme zájmy
našich členů a naší pospolitostí dodáváme sílu každému jednotlivci. Čerpáme jednotu z rozmanitosti.
Oproti profesním svazům sdružujeme osoby nejrůznějších povolání v jednom odvětví. Prosazujeme
solidaritu proti skupinovému egoismu a táhneme
všichni za jeden provaz.

Vzdělávání a
přehled
Díky bohaté nabídce rekvalifikačních a vzdělávacích seminářů, které se poskytují zdarma nebo za
zvýhodněných podmínek, vědí členové ver.di víc
než ostatní. Časopis pro členy „PUBLIK“ pravidelně informuje o společnosti, hospodářství, politice
a kultuře. Kromě toho vychází newsletter a aktuální informace z odvětvové a profesní oblasti.
bildungsportal.verdi.de
verdi-bub.de

Výhody a benefity
Mnozí kooperační partneři nabízejí cenově
výhodné nákupní možnosti, zlevněné vstupenky,
atraktivní nabídky cestování a dovolených anebo prověřené nabídky pojistek či financování za
výhodných podmínek.
verdi-mitgliederservice.de
Bezplatná informační linka:
0800-83 73 420

Pro členy je připraveno mnoho finančních benefitů, např. bezplatné semináře, bohatá nabídka poradenství,
pomoc v případě úrazů, k nimž dochází
ve volném čase, benefity nabízené
členským servisem ver.di a mnohé
další …

Spravedlivý
členský příspěvek
pro všechny
Kdo má víc, víc i platí, kdo má málo, málo platí.
Jedním procentem z pravidelného hrubého příjmu
zajišťují naši členové akceschopný odborový svaz.
Kdo není výdělečně činný, platí snížený příspěvek.
Stačí vyplnit přiložené prohlášení o vstupu, anebo
se přihlásit online.
mitgliedwerden.verdi.de

A ještě něco – členský příspěvek si
můžete odečíst od daňového základu.

Poradenství a
podpora
Být členem se vyplatí. Spektrum nabídky ver.di pro
členy je bohaté a obsáhlé:
• p
 oradenství a soudní zastupování v otázkách
nebo problémech z oblasti pracovního a sociálního práva
• bezplatný servis ohledně daně z příjmu poskytovaný dobrovolníky
• bezplatné telefonické poradenství v oblasti
nájemního práva
• informace a poradenství v oblasti důchodové
problematiky
• denní dávka ve výši 25 eur při pobytu v nemocnici v důsledku úrazů, k nimž dojde ve volném
čase (v případě hospitalizace v nemocnici trvající
minimálně 48 hodin)
• podpora v případě škod souvisejících s výkonem
povolání, kterou poskytuje GUV-FAKULTA (za
roční příspěvek pouhých 21 eur)
• informace a poradenství pro OSVČ nemající
žádné zaměstnance
• informace a poradenství pro nezaměstnané
• bezplatný mezinárodní průkaz International
Student Identity Card (ISIC) pro učně, studenty
a žáky
• a mnoho dalšího …
verdi.de/service

Jsme dobře k zastižení
ver.di-SERVICECENTER
Pondělí až pátek od
7:00 do 20:00 hodin
Sobota od
9:00 do 16:00 hodin
0800-83 73 433 (0800verdide)
Dovolujeme si upozornit, že telefonická
komunikace je možná pouze v německém
jazyce. E-mailem se na nás můžete obrátit
německy či anglicky: info@verdi.de.

ver.di na internetu
macht-immer-sinn.de
verdi.de

Vstoupit online
mitgliedwerden.verdi.de
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Protože
nejste sami

Beitrittserklärung / Členská přihláška
Änderungsmitteilung / Oznámení změny

Vertragsdaten / Smluvní údaje
Titel / Titul

Vorname / jméno

Name / příjmení
Straße / Hausnummer / Ulice / Číslo domu
PLZ / Wohnort / PSČ / Bydliště
Land / Federal state
Telefon / Telefon

E-Mail / E-mail

Beschäftigungsdaten / Údaje o zaměstnání
Angestellte*r / zaměstnanec / zaměstnankyně
Arbeiter*in / dělník / dělnice
Beamter*in / úředník / úřednice
Selbständige*r / samostatně výdělečný(ná)
erwerbslos / nezaměstnaný / nezaměstnaná
Vollzeit / plný úvazek

Teilzeit / částečný úvazek

Anzahl Wochenstunden / počet hodin týdně:

Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in /
Tučeň/ňka / praktikant/tka
Praktikant*in / praktikant/ka
Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
žák/žačka / student/ka (bez příjmu za práci)
Dual Studierende*r / duálně studující
Sonstiges / Other
bis / do

Mitgliedsnummer / Členské číslo

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
Jsem / byl(a) jsem zaměstnaná v podniku / firmě / pobočce
Straße / Hausnummer / Ulice / Číslo domu
PLZ / Ort / PSČ / Místo
Branche / Obor
ausgeübte Tätigkeit / Vykonávanná činnost
monatlicher Bruttoverdienst / měsíční příjem brutto
euro
Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
platová/mzdová skupina
Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe /
odpracované roky nebo věkový stupeň

Ich möchte Mitglied werden ab /
Chci se stát členem od
Geburtsdatum / Datum narození
Geschlecht / Pohlaví

weiblich / ženské

männlich / mužské

Monatsbeitrag in Euro /
Měsíční členský příspěvek v Euro
euro
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.
Členský příspěvek činí dle § 14 stanov ver.di 1 % pravidel-ného měsíčního hrubého platu, nejméně však 2,50 euro.

ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Ich wurde geworben durch / Kdo mě agitoval:
Name Werber*in / Jméno zprostředkovatele
Mitgliedsnummer / Členské číslo

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA-Inkaso
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft / Sdružené odbory služeb
Gläubiger-Identifikationsnummer / Identifikační číslo věřitele:
DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Mandát k SEPAinkasu bude sdělen odděleně.
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Zplnomocňuji ver.di s inkasem plateb z méno účtu. Současně předložím mé bance odpovídající příkaz k zprostředkování převodu ve
prospěch ver.di. Upozornění: Ve lhůtě osmi týdnů, počínaje datem
zatížení, je možné požadovat úhradu zatížené částky. Přitom platí
podmínky dohodnuté s mojí bankou.
Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /
Titul / Jméno / Příjmení vlastníka účtu (jen když se odlišuje)
Straße und Hausnummer / Ulice a číslo domu
PLZ/Ort / Postcode / PSČ / Místo

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift / Místo, datum a podpis

Datenschutzhinweise /
Ochrana osobních ůdajů
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen
Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung.
Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten
in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum
Datenschutz finden Sie unter https://datenschutz.verdi.de.
Vaše osobní údaje budou odborovou organizací ver.di
spravovány, zpracovány a používány v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních ůdajů a německým
zákonem o ochraně údajů. V rámci těchto nařízení je předávání údajů třetím možné pouze tehdy a v rozsahu, ve
kterém byl ver.di pověřen.
Evropská a německá ochrana osobních údajů platí v současném znění. Další informace k ochraně osobních údajů
naleznete pod http://datenschutz.verdi.de
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di / zeige Änderungen
meiner Daten an 1) und nehme die Datenschutzhinweise zur
Kenntnis.
Tímto prohlašuji vstup do ver.di / oznamování změn mých osobních
údajů 1) a beru na vědomí pokyny o ochraně osobních údajů .
Upozornění: Český překlad slouží pouze k orientaci. Právně závazné
jsou německé texty.
Ort, Datum und Unterschrift / Místo, datum a podpis

W3622-34-0618 tschechisch

1) Nichtzutreffendes bitte streichen / Nehodící se, škrtněte

