PŘIHLÁŠKA
ZA ČLENA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ
ŽELEZNIČÁŘŮ ŽST . PRAHA MASARYKOVO NÁDRAŽÍ.
Pan – Paní *): ..........................................................................................................
Bydliště – včetně PSČ:...........................................................................................
Telefon na pracoviště:.................................., Domů:............................................
Mobil:...................................... E – mail:..................................................................
Datum narození:................................. Rodinný stav:............................................
Děti – jméno, datum narození:...............................................................................
Děti:..........................................................................................................................
Povolání – funkce:..................................................................................................
Adresa pracoviště:.................................................................................................
Osobní číslo:.................. Nástup k **):...................................................................
Předchozí odborové organizace + rok registrace: ..............................................
....................................................................................................................................
Přihlašuji se ke dni: ....................................... Za člena Základní organizace
Odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo n.
Souhlasím - nesouhlasím *), aby placení členských příspěvků bylo prováděno
srážkou ze mzdy.
Od měsíce:............................(doplní ZO).

Popis člena:......................................

Poznámky: *) nehodící se škrtne; **) uvést zkratku organizace ČD, CARGO, SŽDC apod. – včetně všech
právních předchůdců ČD a.s. (v tomto případě uvést zkratku organizace) a datum.

Vyplní ZO OSŽ:
Přihlášku převzal dne: ............................. Podpis: .............................................
Legitimace vystavena: ano – ne *)

Podpis: ............................................

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA 1

Žádost o provedení srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu
k úhradě členských příspěvků

Na základě „Dohody“ podle § 2045 - 2047 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
uzavřené mezi mnou a odborovou organizací Základní Organizace Odborového Sdružení Železničářů Praha
Masarykovo nádraží, působící u zaměstnavatele Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
kterou přikládám jako nedílnou součást této mé žádosti a v níž jsem vyslovil souhlas s prováděním srážky
z příjmu z pracovněprávního vztahu k úhradě členských příspěvků podle ustanovení § 146 písm. c)
Zákoníku

práce,

v platném

znění,

žádám

v souladu

s bodem

4.5

platné

Podnikové

kolektivní

smlouvy o provádění srážky členských příspěvků z mých pracovněprávních vztahů u níže uvedené
organizační složky:
o

z příjmu z pracovního poměru – osobní číslo: .......................................................................................

o

z odměny z dohody o pracovní činnosti – osobní čísla: .........................................................................

o

z odměny o provedení práce – osobní čísla: .........................................................................................
(nehodící se škrtněte)

počínaje jejich výplatou za měsíc ………………… 2014.
Výše srážky, její podmínky a způsob poukazování platby na konto odborové organizace jsou stanoveny
v „Dohodě“.

Titul, Jméno a příjmení:

………………………………………………

Datum narození:

………………………………………………

Organizační složka:

………………………………………………

V …………………… dne ……………………. 2014

…………....………………….
Podpis zaměstnance

……………..…………………
Převzal: zaměstnanec organizační složky

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

www.szdc.cz

DIČ: CZ 709 94 234
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