Jednotlivé měsíční srážky/platby příspěvků budou zasílány na účet příjemce Základní
organizace Odborového svazu KOVO BOSAL ČR číslo :

O D B O R O V Ý

S V A Z

K O V O

000000-0434206399/0800
vedený u České spořitelny a.s variabilní symbol: (vaše rodné číslo) a to pravidelně měsíčně,
vždy ke dni výplaty mzdy plátce.(platí při zvolení varianty 2 a 3 odstavce II této smlouvy)
III.

Plátce (člen) OZ OS KOVO BOSAL ČR podpisem této smlouvy a dohody výslovně souhlasí
s placením členského příspěvku způsobem jak je uvedeno výše, a souhlasí s tím aby plátce
mzdy příjemci členských příspěvků sděloval informace o výši jeho čisté mzdy nebo dávek
nemocenského a příjemce plateb se zavazuje, že tyto poskytnuté informace bude považovat
za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.
IV.
Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství plátce příspěvků v
Základní organizaci Odborového svazu KOVO BOSAL ČR.
ZO OS KOVO BOSAL ČR se zavazuje bezodkladně plátci mzdy BOSAL ČR Zápská 1857
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01, IČO: 25668731 oznámit ukončení členství plátce
v ZO OS KOVO. Při ukončení členství v ZO OS KOVO bude poslední měsíční srážka
členského příspěvku plátcem mzdy provedena ve výplatě za měsíc, v němž dojde k ukončení
členství.
V.
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran
a je vyhotovena ve 2 vyhotoveních,
z nichž po jednom obdrží plátce mzdy BOSAL ČR, a ZO OS KOVO

A EVIDENČNÍ LIST ČLENA OS KOVO
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE BOSAL ČR 03-3031
Osobní údaje :

Jméno : ………………….. Příjmení : ………………………..
Datum narození : ………………………………
Rodné číslo : ……………………………………

V Brandýse nad Labem dne …………………..

……………………………..

Adresa trvalého (přechodného) bydliště :

…………………………….

Podpis člena ZO OS KOVO

Ulice : …………………………………………………………………..

Za ZO OS KOVO

Město : …………………………………………………………………
Za plátce mzdy převzal dne : ………….

PSČ : …………………………………………
E-mail : ………………………………………
Plátce mzdy (razítko)

Číslo Mobilního telefonu : ……………………………………….

Elektronická podoba tohoto formuláře včetně informací o ZO OS KOVO je
dostupná na internetové adrese http://odborybosal.cz
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D B OR O V Ý

Další údaje (dle potřeby ZO OS KOVO) :

S VA Z

K O V O

O D B O R O V Ý

S V A Z

K O V O

Smlouva o placení členských příspěvků podle § 51 občanského zákoníku a
dohoda o srážkách ze mzdy podle § 551 občanského zákoníku

1. Plátce příspěvku (Jméno a příjmení) : …………………….………………..

Rodné číslo : ……………………………….
Adresa a PSČ : ……………………………………………………..……….

(dále jen člen)

Zaměstnanec zaměstnavatele (dále jen zaměstnavatel) BOSAL ČR Zápská 1857,
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav IČO : 25668731
Na straně jedné,
a
2. Příjemce příspěvku: Základní organizace Odborového svazu KOVO BOSAL ČR
Se sídlem: Zápská 1857, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČO : 75079666 e.č: 03-3011
Zastoupená p. Josefem Měchurou
Na straně druhé,
Uzavřeli níže uvedeného dne podle § 51 občanského zákoníku tuto smlouvu, o pravidelné
placení členských příspěvků a podle § 551 občanského zákoníku tuto dohodu o srážkách
ze mzdy:
I.
Plátce příspěvku prohlašuje, že je řádným členem ZO OS KOVO BOSAL ČR

Přihláška projednána ve VZO ZO dne :
Přihláška v ZO OS KOVO zaevidována dne :

a sjednává s příjemcem platby podle §51 občanského zákoníku tuto smlouvu o pravidelném
placení členských příspěvků ve výši 1% ze své čisté mzdy nebo dávek nemocenského,
a to počínaje měsícem ……………… Roku …...….
II.

Členství zaniklo dne :

Plátce i příjemce se dohodli, že platby členských příspěvků podle článku I. Této smlouvy
ve výši 1% z čisté mzdy nebo dávek nemocenského podle § 551 občanského zákoníku
budou prováděny :
1. Měsíčními srážkami ze mzdy u plátce mzdy BOSAL ČR Zápská 1857

způsob zániku členství :

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 IČO: 25668731 na účet OS KOVO
a to počínaje dnem výplaty mzdy za měsíc ………………. Roku …...….

Evidence v ZO zanikla dne :

2. Každý měsíc Platebním příkazem na účet OS KOVO a to počínaje dnem výplaty
mzdy za měsíc ………………. Roku …...….
3. Každý měsíc Poštovní poukázkou vkladem na účet OS KOVO a to počínaje dnem
výplaty mzdy za měsíc ………………. Roku …...….
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