Členství přináší mnoho
výhod.
Existuje mnoho důvodů, proč se stát
členem IG Metall.

Tschechisch

IG Metall: Společně pro
lepší život.
Chtěli byste se zasazovat o férovou mzdu, dobré pracovní
podmínky a spravedlnost? My také.

Spokojený život znamená mít dobrou
práci.
My – IG Metall: S více než 2,2 miliony členů se důsledně
zasazujeme o dobrou práci. Protože práce je určujícím
prvkem našeho života. Pro spokojený život je ale nutná
tvořivá síla společenství.
Tarifní smlouvy určují standardy

Chtěli byste mít upravené podmínky
a nárok na ně?
Naším největším úspěchem jsou naše tarifní smlou
vy. Upravují pracovní podmínky, jako je výše příjmů,
týdenní pracovní doba, nárok na dovolenou a příplatky,
právo na přijetí po ukončení vzdělání, právo na další
vzdělávání a možnost flexibilní práce před odchodem
do důchodu. Platí v kovoprůmyslu, elektroprůmyslu,
železárnách, ocelárnách, v textilním průmyslu, dře
vozpracujícím průmyslu i průmyslu umělých hmot, v

informačních technologiích i automobilovém průmyslu
a elektrotechnice. A netýkají se pouze profesí s tarifními
platy, ale určují standardy pro celé odvětví.
www.igmetall.de/tarife
Právní ochrana

§ 27 stanov IG Metall

Potřebujete dobře poradit nebo
zastoupit?
Zodpovíme vám všechny otázky z oblasti pracovního
práva. Ať již jde o správné zařazení, kontrolu pracovních
smluv nebo osvědčení výpovědí nebo důchodových
výměrů, jsme vám ochotně k dispozici s radou nebo
pomocí. V případě sporů můžete využít naši bezplat
nou právní poradnu. Zastoupíme vás mimosoudně a v
případě nutnosti i před soudem. A to ve všech případech
z oblasti pracovního práva a v sociálně právních záleži
tostech – i vůči úřadům práce, zdravotním pojišťovnám,
důchodovým pojišťovnám nebo odborům.
www.igmetall.de/rechtsschutz
Podpora §§ 23 a 24 stanov IG Metall

Chtěli byste se spolupodílet a
zapojit se do práce s ostatními?
Podporujeme vás a vaše kolegyně a kolegy v provozních
záležitostech: Naše závodní rady IG Metall jsou dobře
vyškoleny, IG Metall zná ve svých pobočkách situaci v
závodech a vaší angažovanosti si vážíme. Při zakládání

závodních rad je role IG Metall nezastupitelná, v
případě vyjednávání o tarifech také. A pokud v této
souvislosti dojde na stávku, zaplatíme vám náhradu
mzdy za každý den stávky.
www.igmetall.de/leistungen
Další činnost

§§ 26, 28, 30 stanov IG Metall

Pro vás nesmí solidarita končit u
brány závodu?
Jsme vám k dispozici i v případě úrazů, které se vám
přihodí mimo pracovní dobu. Naše pojištění úrazů
během volného času platí po celém světě a nezávisle
na tom, zda k němu dojde doma, na zahradě nebo na
cestách: Ať již autem, na motorce nebo horském kole
– pojištění využijete při pobytu v nemocnici od 48
hodin.
Při mimořádných událostech vám IG Metall rovněž
pomůže. Ať se již jedná o individuální nebo kolektivní
nouzovou situaci, jako například povodně 2013 –
můžete si požádat o finanční příspěvek.
A pokud by došlo na nejhorší, zajistíme pomoc
pozůstalým. Zákonné zdravotní pojištění zrušilo v 
roce 2004 pohřebné. IG Metall je i nadále vyplácí.
www.igmetall.de/leistungsrechner
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Bydliště *

zaměstnán v podniku/PSČ/místo

Ulice *

PSČ *

Země *

Jméno *

Příjmení *

(vyplní IG Metall)

Státní příslušnost *

Členská přihláška

Členské číslo:

Číslo domu *

M= muž
W= žena

Pohlaví *

 časové omezení do _____________________________________________

 plný úvazek  částečný úvazek

Povolání/činnost/studium/vzdělávání

E-mail soukromý

E-mail služební

Telefon (  služební  soukromý )

Datum narození * (den I měsíc I rok)

Další informace na adrese: www.igmetall.de/beitreten

BIC

Majitel/ka účtu

Číslo účtu

Kód banky

den měsíc

Vstup od:

rok

Členské číslo doporučujícího člena/členky

**

✗
Místo / Datum / Podpis pro vstup*

Prohlášení nového člena:
Potvrzuji údaje o své osobě, které dávám k dispozici IG Metall za účelem evidence dat v souvislosti se sv m vstupem. Jsem informován o tom, e ke splnění
jejich úkolů dle stanov a při respektování předpisů na ochranu dat, jsou získané osobní údaje zpracovávány a vyu�ívány ze strany IG Metall a jejích odborářsk�ch důvěrníků. Přizpůsobení příspěvku v voji příjmu se děje mj.
odborářsk mi důvěrníky v podniku. Přitom se z provozně veřejn�ch dat, jako
činnosti a s tím spojeného začlenění, stanoví tarifní odměna a odborářsk�
příspěvek. Data nejsou předávána k marketingov m účelům.

_____________________________________

osloven/a kým (příjmení, jméno)

 duální studium  studium
Jak se jmenuje vysoká škola? _________________________________________

od _____________________ do ________________________

Jak se jmenuje podnik nasazení? ___________________________________

 vzdělávání

Hrubý příjem

Příspěvek *

✗Místo/Datum/Podpis pro bankovní inkaso

Pokud není IBAN a BIC k dispozici, uveďte prosím číslo účtu a kód banky:

D E

IBAN

Bankovní spojení Banka / pobočka

SEPA-Základní zmocnění k inkasu (opakované příkazní inkaso)
Identifikační číslo věřitele IG Metall: DE71ZZZ00000053593
Mandátní reference: členské číslo01
Tímto zmocňuji IG Metall, aby mi vždy podle § 5 Stanov strhávala z mého účtu členský
příspěvek ve výši 1% měsíčního hrubého výdělku v dohodnutém termínu splatnosti formou příkazního inkasa. Zároveň ukládám svému peněžnímu ústavu, aby příkazní inkasa
přicházející na můj účet od IG Metall proplácel. Upozornění: Během osmi týdnů,
počínaje datem zatížení, mohu požadovat zpětnou úhradu zatížené částky. Platí přitom
podmínky dohodnuté s mým peněžním ústavem. Změny svých údajů IG Metall neprodleně oznámím.

 smluvní práce/smlouva o dílo

*Povinná políčka, prosím vyplňte
** Vyplní IG Metall
Stand März 2015 tschechisch

Prosím odevzdejte závodní radě/odborářskému důvěrníkovi IG Metall, správnímu místu IG Metall nebo zašlete na a

přes

v

okresech

obchodních zastoupení

přes

přes

aktivních funkcionářů

Máme zastoupení na
mnoha místech – v celém
Německu.
www.igmetall.de/vor-ort

Silné zastoupení.
Od Flensburg po Lörrach, od Aachen po Bautzen.

twitter.com/igmetall
youtube.com/igmetall

facebook.com/igmetall
flickr.com/igmetall

IG Metall spojuje.
Rosteme a rozvíjíme se.
Buďte při tom!

závodech a 30 oborech

závodních rad IG Metall ve více než

milionu členů

IG Metall-Vorstand
FB Mitglieder und Erschließungsprojekte
60519 Frankfurt am Main

přes

Chcete se stát členem přímo online?
www.igmetall.de /beitreten

Odevzdejte prosím závodní radě IG Metall,
důvěrníkovi IG Metall nebo na pobočce
IG Metall. Nebo jednoduše vložte do obálky
a pošlete poštou.

Ano. Jsem při tom.

Být v obraze

Chtěli byste být informováni o
aktuálním dění?
Podrobně vás budeme informovat o důležitých odbo
rových a společenských tématech v našich brožurách,
rádcích a v naší speciální informační sekci na internetu.
V našich seminářích poskytujeme vzdělávání týkající
se provozu i odborové politiky. Pro sdílení praktických
zkušeností využíváme například sítě pro ženy, studenty a
odborné pracovníky.
Náš členský magazín metallzeitung vám každý měsíc
nabízí čerstvé informace, zprávy, reportáže a užitečné
poznatky z oblasti práce.
Veškeré nabízené služby jsou pro členy zdarma.

„Zaměstnanec v kovoprůmyslu je odkázán na
členství v IG Metall, pokud by chtěl být přiměřeně a efektivně zastupován v sociální oblasti.“
Z nálezu Spolkového soudního dvora, vydán 10.12.1984, 
II ZR 91/84

V případě dotazů týkajících se členství v IG Metall
nebo k dalším tématům kolem jistoty a spokojenosti
v práci jsme vám ochotně k dispozici.

mitglieder@igmetall.de
069 66 93-2221

Wir. Die IG Metall.
Odborová organizace se
představuje.
Chtěli byste se o IG Metall dovědět více? Náš magazín
„Wir. Die IG Metall.“ názorně zprostředkovává, co zajiš
ťujeme, co nabízíme a co odbory jsou. Máte-li zájem o náš
informační balíček, můžete si jej zdarma objednat na

www.igmetall.de/duauch
Náš „Über-Uns-Portal“ najdete na
wir.die-igmetall.de
Být připojen a být informován. Náš newsletter si
můžete objednat na
www.igmetall.de/infoservice
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Máte ještě nějaké otázky?

