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V Praze dne 8. června 2016.
Aktualizace členské základny k 30. 6. 2016

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,
ve smyslu článku 16 odst. e) Statutu Českomoravské konfederace odborových svazů (dále jen „ČMKOS“)
jsou všechny odborové svazy, sdružené v ČMKOS, povinny každoročně nahlásit počet svých členů k 30. 6.
Tyto údaje jsou důležitým podkladem pro stanovení výše členského příspěvku odborového svazu na
ČMKOS, pro přípravu rozpočtu ČMKOS a stanovení výše členského příspěvku v mezinárodních odborových
organizacích, a to v PSI (Internacionála veřejných služeb) a v EPSU (Evropská federace veřejných služeb),
v nichž je Odborový svaz státních orgánů a organizacích členem.
Usnesením Rady ČMKOS jsou odborové svazy dále zavázány k poskytování údajů o rozsahu
kolektivního vyjednávání a o počtu zaměstnanců organizací. Analýza uvedených údajů slouží jako podklad
pro iniciaci legislativy v oblasti pracovněprávních vztahů.
Na základě výše uvedeného a na základě každoroční aktualizace stavu členské základny Vás žádáme
o písemné sdělení níže uvedených údajů za Vaši základní (místní) odborovou organizaci ke dni 30. června
2016:
1. Evidenční číslo ZO (MO)
(případně čitelný otisk razítka)

2. Identifikační číslo ZO (přiděleno ČSÚ, MV ČR nebo Městským soudem Praha)
3. Celkový počet členů ZO (MO) včetně důchodců a členů na MD
z toho:
počet žen
počet důchodců
počet členů na další mateřské (rodičovské) dovolené a nezaměstnaných
počet mladých do 30 let
počet členů nad 50 let
počet státních zaměstnanců pod zákonem o státní službě
4. Počet nově přijatých členů od 30. 6. 2015
5. Počet zaměstnanců celkem (fyzické osoby k 31. 12. 2015)
6. Kolektivní smlouva na rok 2016 uzavřena
7. Kolektivní dohoda na rok 2016 uzavřena
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Vyplněné údaje potvrdí předseda ZO nebo jiný pověřený funkcionář, kteří nesou odpovědnost za
správnost údajů.
Požadované údaje, prosím, zašlete nejpozději do 24. července 2016 na adresu Vašeho příslušného
Informačního a poradenského centra.
S úctou
Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda odborového svazu

