Antrag auf Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft des DGB
Žádost o přijetí za člena odborového svazu sdruženého v Německé
konfederaci OS – DGB
Mitglied werden lohnt sich: Der Mitgliedsbeitrag beträgt in der Regel ein Prozent des Bruttoeinkommens. Stark vergünstigte Beiträge gibt es
für Studierende, Arbeitslose und Rentner. Weitere Infos unter: www.dgb.de/service/mitglied_werden
Členství se vyplácí: Výše členského příspěvku zpravidla činí jedno procento hrubého příjmu. Výrazně zvýhodněné členské příspěvky existují
pro studenty, nezaměstnané a důchodce. Další informace na adrese: www.dgb.de/service/mitglied_werden

Formular ausfüllen, unterschreiben und schicken an: Stačí zaslat vyplněný a podepsaný formulář na adresu:
DGB Bezirk Sachsen, Frank Schneider, Schützenplatz 14, 01067 Dresden, Deutschland
Persönliche Daten | Osobní údaje
Name | Příjmení:_______________________________________

Vorname | Jméno:________________________________________

Straße/Haus-Nr | Ulice/číslo domu:_________________________

PLZ / Wohnort | PSČ / Bydliště:______________________________

Geburtsdatum | Datum narození:___________________________

Staatsangehörigkeit | Státní příslušnost:_______________________

Geschlecht | Pohlaví:

weiblich| žena

männlich | muž

Telefon (privat) | Telefon (soukromý): :_____________________

E-Mail (privat) | E-mail (soukromý):___________________________

Beschäftigungsdaten | Údaje o zaměstnání:
Beschäftigung bei | Jsem zaměstnán/a u ________________________

ausgeübter Beruf | vykonávané povolání ______________________

Beruflicher Status | Pracovní zařazení:
Arbeiter/in | dělník/dělnice

Angestellte/r | THP

Auszubildende/r | učeň/učnice

Student/in | student/studentka

Beamtin/Beamter | úředník/úřednice

Sonstiges | ostatní

Monatl. Bruttoeinkommen | Hrubý měsíční příjem: _____________________________________________
Ich war Mitglied der Gewerkschaft | Byl/a jsem členem/členkou odborového svazu ____________________________________
von | od ________________ bis | do ___________.
Einzugsermächtigung | Svolení k inkasu z účtu:
Name des Geldinstituts / Filiale (Ort) | Název banky / pobočka (místo): _____________________________________________
IBAN: __________________________________________ BIC:__________________________________________________
(internationale Kontonummer | mezinárodní č. účtu)
(internationale Bankleitzahl | mezinárodní identifikační kód banky)
Name Kontoinhaber (Bitte in Druckbuchstaben) | Majitel účtu (vyplňte tiskacím písmem): _______________________________

X

Datum / Unterschrift | Datum / podpis:_____________________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben einschließlich eventueller Änderungen und Ergänzungen zur Erledigung aller im Zusammenhang
mit der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben, insbesondere der Mitgliederbestandsverwaltung, der Mitgliederinformationen sowie des Beitragabzuges im erforderlichen Umfang – auch durch Datenträgeraustausch – mit Hilfe von Computern (automatisiert) verarbeitet und genutzt werden können. Souhlasím s tím, aby mnou
poskytnuté údaje včetně případných změn a doplňků byly v potřebném rozsahu pomocí počítačů (automatizovaně) – a to i formou výměny datových nosičů – zpracovávány a využívány pro účely vyřizování všech úkolů v souvislosti s mým členstvím, zejména vedení evidence členů, poskytování informací členům a vybírání
členských příspěvků.
Ich bevollmächtige die angekreuzte Gewerkschaft, meinen satzungsgemäßen Beitrag bei Fälligkeit von meinem oben angegebenen Konto per Lastschrift abzubuchen. Falls Ihnen die zuständige Gewerkschaft nicht bekannt ist, übernimmt der DGB die Zuordnung. Zplnomocňuji zaškrtnutý (tj. příslušný) odborový svaz, aby
k termínu splatnosti stahoval členský příspěvek ve výši určené stanovami z mého shora uvedeného bankovního účtu formou inkasa z účtu. Pokud Vám není známo,
který odborový svaz je příslušný, provede toto přiřazení DGB.
Mein satzungsgemäßer Beitrag soll bei Fälligkeit von meinem angegebenen Konto per Lastschrift abgebucht werden. Sollte mein Konto die erforderliche Deckung
nicht aufweisen, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Einlösungsverpflichtung. Die vorstehende Einverständniserklärung sowie die Lastschriftbevollmächtigung kann ich nur gegenüber der oben genannten Gewerkschaft widerrufen. Můj členský příspěvek ve výši určené stanovami má být k termínu splatnosti
stažen z mého uvedeného bankovního účtu formou inkasa z účtu. Pokud můj účet nebude vykazovat dostatečné krytí, není bankovní institut, u něhož je účet veden,
povinen provést inkasní platbu. Toto shora uvedené prohlášení i svolení provádět inkaso z účtu mohu odvolat pouze přímo ve vztahu vůči shora uvedenému odborovému svazu.

X Datum / Unterschrift | Datum / podpis:_____________________________________________________________________

Acht gute Gründe Mitglied zu werden

Osm dobrých důvodů, proč se stát členem

1. Rechtsschutz
Haben Sie Streit mit dem Arbeitgeber, fürchten um Ihren
Arbeitsplatz oder fühlen sich ungerecht behandelt? Für
Gewerkschaftsmitglieder gibt es einen kostenfreien
Rechtsschutz. Er hilft bei juristischen Auseinandersetzungen rund um das Arbeitsleben. Bei Meinungsverschiedenheiten mit der Berufsgenossenschaft oder der Sozialversicherung hilft der Sozialrechtsschutz – ebenfalls kostenfrei.

1. Právní ochrana
Máte spor se zaměstnavatelem, obavy o své pracovní
místo anebo pocit nespravedlivého zacházení? Pro členy
odborů existuje bezplatná právní ochrana jako pomoc
při právních sporech souvisejících s pracovním životem. Při
sporech s nositeli úrazového pojištění zaměstnanců nebo
sociálního pojištění Vám pomůže právní ochrana pro oblast
sociálního práva, poskytovaná rovněž bezplatně.

2. Tarifliche Leistungen
Die von den DGB-Gewerkschaften ausgehandelten Tarifverträge bieten viele Vorteile. Nur Mitglieder haben einen
Rechtsanspruch auf alle Leistungen aus den Tarifverträgen.

2. Výhody sjednané v kolektivních smlouvách
Kolektivní smlouvy sjednané odborovými svazy sdruženými v DGB poskytují mnoho výhod. Pouze členové
odborů mají právní nárok na všechna plnění sjednaná
v kolektivních smlouvách.

3. Unterstützung bei Tarifkonflikten
Beim Arbeitskampf kann es hart zu Sache gehen. Die Gewerkschaften unterstützen ihre Mitglieder bei Streik,
Aussperrung und Maßregelungen durch den Arbeitgeber.
4. Qualifizierung und Weiterbildung
Fortbildung wird immer wichtiger. Die Gewerkschaften
bieten ihren Mitgliedern Seminare zu betrieblichen und
gesellschaftspolitischen Themen. Auch Eltern können
diese Fortbildungsmöglichkeiten nutzen, denn in vielen
Seminaren wird für die Betreuung der Kinder gesorgt.
5. Freizeit-Unfallversicherung
Eine Freizeit- und Unfallversicherung ist bei vielen
Gewerkschaften Standard und im Mitgliedsbeitrag
enthalten. Wenn Sie in der Freizeit einen Unfall haben und
stationär behandelt werden müssen, bekommen Sie ein
Unfall-Krankenhaustagegeld. Bei schweren Schicksalsschlägen gibt es eine Invaliditäts- oder Todesfallentschädigung.
6. Beratung und Information
Welche Rechte sichert mir der Tarifvertrag? Welche Ansprüche hab ich bei Arbeitslosigkeit? Wie sieht es mit der
betrieblichen Altersvorsorge aus? In ihren kostenfreien
Informationsbroschüren und Mitgliedszeitschriften informieren die DGB-Gewerkschaften ihre Mitglieder laufend über
aktuelle Sachthemen und bieten praktische Tipps für den
Betriebsalltag. Wer konkrete Fragen hat, kann sich von
den Kolleginnen und Kollegen der DGBGewerkschaften individuell und kompetent beraten
lassen.
7. Spezialservice und Sonderkonditionen
In einigen DGB-Gewerkschaften gibt es Sonderkonditionen für die Mitglieder, z. B. bei Reisen, beim Autokauf,
bei der Autoversicherung oder beim Handytarif. Nähere
Informationen hierzu erhalten Sie bei den Gewerkschaften.
8. Politische Arbeit
Die Gesellschaft muss solidarisch zusammenhalten, Arbeit
und Einkommen müssen gerecht verteilt werden, die
Schwachen brauchen Schutz – dafür kämpft der DGB als
Bund der Gewerkschaften. Die Stärke der DGBMitgliedsgewerkschaften in der politischen Arena erwächst
aus ihrer Mitgliederzahl. Sieben Millionen Mitglieder
sichern den Gewerkschaften beträchtlichen Einfluss
auf die Politik. Und je mehr wir sind, desto größer sind
unsere Möglichkeiten.

3. Podpora při kolektivních sporech
Při sporech o uzavření kolektivní smlouvy někdy může jít
do tuhého. Odbory podporují své členy v případě stávky,
výluky nebo kárných opatření zaměstnavatele proti zaměstnancům po ukončení stávky.
4. Zvyšování kvalifikace a další vzdělávání
Zvyšování kvalifikace hraje stále důležitější roli. Odbory
svým členům nabízejí semináře na podniková, ale i
společensko-politická témata. Tyto možnosti dalšího
vzdělávání mohou využívat i rodiče, protože na mnoha
seminářích je zajištěna péče o děti.
5. Pojištění mimopracovních úrazů
Úrazové pojištění je u mnoha odborových svazů standardní službou zahrnutou v členském příspěvku. Přihodí-li se Vám ve volném čase úraz vyžadující si lůžkovou
zdravotní péči, obdržíte tzv. denní dávku při pobytu
v nemocnici. Při těžkých ranách osudu je vypláceno odškodné za invaliditu nebo smrt následkem úrazu.
6. Poradenství a informace
Která práva mi zaručuje kolektivní smlouva? Na co mám
nárok v případě nezaměstnanosti? Jak to vypadá
s podnikovým penzijním připojištěním? Ve svých bezplatných informačních brožurách a členských časopisech odborové svazy sdružené v DGB průběžně informují své
členy o aktuálních tématech a nabízejí jim praktické rady
pro podnikovou praxi. Má-li někdo konkrétní dotaz, poskytnou mu individuální a kompetentní poradenství
kolegyně a kolegové z odborových svazů sdružených
v DGB.
7. Speciální služby a zvláštní výhody
Některé odborové svazy sdružené v DGB nabízejí svým
členům zvláštní výhody, např. při zájezdech, koupi nebo
pojištění vozidla anebo při mobilních tarifech. Bližší informace Vám poskytnou jednotlivé odborové svazy.
8. Politická činnost
Společnost musí být solidární a držet pohromadě, je nutné
zajistit spravedlivé rozdělení práce a příjmů, slabí potřebují
ochranu – za tyto cíle bojuje konfederace odborových svazů DGB. Síla odborových svazů sdružených v DGB na
politické aréně pramení z počtu jejich členů. Sedm milionů
členů zajišťuje odborům značný vliv na politiku. A čím
více nás je, tím větší jsou i naše možnosti.

