Zásady č. 7/2016
pro placení členských příspěvků v OS UNIOS
Výkonný výbor Odborového svazu UNIOS (dále jen „výkonný výbor“) vydává
dle čl. 17 odst. 9 stanov svazu tyto zásady:
Čl. I
Zásady pro placení členských příspěvků vycházejí z ustanovení části III.
Stanov Odborového svazu UNIOS, článku 17 Členské příspěvky.
Čl. II
Platba členského příspěvku je závislá na kategorii člena. Do kategorie
zaměstnanec spadají všichni zaměstnanci a pracující důchodci pobírající mzdu nebo
plat. Do kategorie osoby samostatně výdělečně činné spadají osoby, které mají
ukončenu povinnou školní docházku a dosáhly věku aspoň 15 let a vykonávají
samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracují při výkonu samostatné
výdělečné činnosti. Poslední kategorií jsou ostatní fyzické osoby a zaměstnanci bez
příjmu, což jsou všichni ostatní nesplňující podmínky předchozích kategorií, jsou to
například nepracující důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, muži na
rodičovské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku, zaměstnanci pobírající pouze
dávky nemocenského pojištění, nezaměstnaní a podobně.
Čl. III
Pro období od 1. 7. 2016 je výše členského příspěvku stanovena dle čl. 17
stanov takto:
A. U člena sdruženého v ZO/MO výši měsíčního členského příspěvku stanovuje
členská schůze/konference ZO/MO, a to v minimální výši odvodu na svaz, který
činí:
a) u člena – zaměstnance 0,35% z čisté mzdy /platu - maximálně 120 Kč
b) u člena OSVČ 80 Kč
c) u ostatní fyzické osoby a člena - zaměstnance bez příjmu 10 Kč
Rozdíl mezi částkou stanovenou členskou schůzí/konferencí ZO/MO a výší
odvodu na svaz zůstává na činnost ZO/MO.
B. U nesdruženého člena činí měsíční členský příspěvek:
a) u člena - zaměstnance nebo OSVČ s příjmem 120 Kč
b) u člena - seskupení členů s příjmem 180 Kč
c) u člena - ostatní fyzické osoby a člena - zaměstnance bez příjmu 20 Kč
Tyto příspěvky platí nesdružený člen přímo svazu, vždy pololetně předem.
Částky, které jsou stanoveny v Kč, budou valorizovány na základě rozhodnutí
výkonného výboru dle odst. 6 článku 17 stanov svazu.
Čl. IV
Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1. 7. 2016 a tímto dnem se současně ruší
Zásady č. 3/2010 pro placení členských příspěvků v OS UNIOS ze dne 11. 5. 2013.

V Praze dne 23. 6. 2016

Karel SLADKOVSKÝ, v. r.
předseda

