ODBOROVÉ ORGANIZACE VE FIRMÁCH
A VÝHODY JEJICH PŮSOBENÍ
PRO ZAMĚSTNANCE
Věděli jste, že se mají
lépe zaměstnanci ve
firmách, kde působí
odborové organizace?
Zaměstnanec pracující ve firmě, kde je uzavřena kolektivní
smlouva sjednaná odbory, má zajištěno:
VYŠŠÍ MZDU

KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBU

92 %

Většina kolektivních smluv uzavřených mezi
zaměstnavatelem a odborovou organizací (92 %) řeší délku
pracovní doby zaměstnanců. Zaměstnanci ve firmách
s kolektivní smlouvu mají kratší pracovní dobu, a mají tak
více volného času pro sebe a pro rodinu.

+ 3měsíčně
431 Kč

DELŠÍ DOVOLENOU

90 %
96 %

Téměř 90 % kolektivních smluv zajišťuje zaměstnancům
delší dovolenou nad rámec zákona. Týden dovolené navíc je
sjednán v 76 % kolektivních smluv a 2 % smluv umožňují
zaměstnancům čerpat dokonce dva týdny dovolené navíc.

MOŽNOST ZÁVODNÍHO
STRAVOVÁNÍ
Zaměstnanci pracující ve firmách, kde působí odbory, mají
průměrně polovinu oběda zdarma. Příspěvek na závodní
stravování přitom sjednává 96 % kolektivních smluv.

+ měsíčně
657 Kč

Zaměstnanci pokrytí kolektivní smlouvou mají dlouhodobě vyšší
mzdy než zaměstnanci bez ochrany kolektivní smlouvy. V roce
2018 byla průměrná mzda zaměstnanců pracujících ve firmách
s kolektivní smlouvou 37 221 Kč a u zaměstnanců bez kolektivní
smlouvy 33 790 Kč. Pro rok 2019 byl navíc přitom sjednán mzdový
nárůst u více než 70 % firem s kolektivní smlouvou.

PŘÍSPĚVEK NA PENZIJNÍ
PŘIPOJIŠTĚNÍ
Více než polovina firem s uzavřenou kolektivní smlouvou
hradí svým zaměstnancům příspěvek na penzijní
připojištění, a to v průměrné výši 657 Kč měsíčně.
Zaměstnanci tak ke mzdě dostávají další peníze navíc.

ODMĚNU ZA VĚRNOST
Zaměstnanci krytí kolektivní smlouvou dostávají od
zaměstnavatele odměny při pracovních a životních
výročích a mohou častěji čerpat výhody ze sociálních
fondů zaměstnavatele. Tyto benefity rozhodně nejsou pro
většinu českých zaměstnanců samozřejmostí.

Zajímá vás, jaké jsou možnosti odborových organizací v českých firmách a jak
je možné odborovou organizaci založit? Navštivte náš web www.cmkos.cz.
Plakát byl realizován v rámci projektu ČMKOS
„§ 320a ZP I — Odbory, intenzifikace práce a mezinárodní standardy práce“,
který byl v roce 2019 financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.

