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Odbory Plus 
 
 
 
 



Odbory Plus? 

Co to je?   - Benefitní program s cílem pomoci členům odborů, nabídnout jim 
                                     zboží a služby běžné spotřeby za výhodnějších podmínek, stabilizovat 
                                     odborovou členskou základnu 
 
Kdo za tím stojí? - ČMKOS s 29 odborovými svazy a předsedy odborových svazů a 
                                     odborových organizací 
 
Kdy?   - Začali jsme v červnu roku 2012. Nyní má benefitní program více 
    než 22 000  členů, díky kterým jsme schopni pro vás vyjednávat 
    další výhody a bonusy... 

 
22 838                  zaregistrovaných členů ušetřilo                     329 841 816 Kč 



www.odboryplus.cz 



::           Nákup In Karet IN se slevou až 2 000 Kč, slevy 25 % na jízdné 
 
::           ŽP Evoluce s bonusy –  až 6 000 Kč ročně 
 
::         levnější finanční produkty – okolo 5 000 Kč ročně 
 
::                            levnější pobyty v ČR i zahraničí – slevy 8 – 38 % 
 
::           levnější učebnice a knihy – průměrně 1 250 Kč ročně 
  
::           nákup nového automobilu Opel se slevou 10 – 26 % 
 
::                                  nákup potravinových doplňků se slevou 30 – 60 %   
                      
                                                     ! Být v odborech se vyplatí ! 

Příklad úspor: 



Kde všude můžete s Odbory Plus ušetřit 

Finanční výhody 
- Stavební spoření se slevou na vstupním 
poplatku až 50 % 
- ČPP – Životní pojištění EVOLUCE s bonusy na 
povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění 
majetku – slevy až 6 000 Kč 
-Pojištění odpovědnosti  (v zaměstnání i v 
občanském životě)  ERGO se slevou 20 % 
- Úrazové pojištění ERGO,  rod.přísl. sleva 50 %. 
- Best Doctor -Kooperativa - Unikátní pojištění – 
možnost léčby v zahraničí + úr. poj. za 777 Kč/rok. 
- NA100PRO -Kooperativa - se slevou 50 % 
- Oddluž se – pomoc se snížením dluhů až o 70 % 
- Volání s virtuálním operátorem za 0,59 Kč / min 
 
Cestování: 
-OPEL - sleva na nákup nového automobilu ve 
výši od 10 do 26 % 
- ČD slevy na In karty IN a cestovné na rok 2016 
- CCS – poprvé v ČR pro fyzické osoby, sleva 
minimálně  0,20 Kč / l, 1x týdně přehled TOP 10 
nejlevnějších čerpacích stanic ve vašem okolí 
- Auto Kelly: sleva  na sortiment  v síti prodejen 
až 20 %, v servisech sleva 5 % na autodíly a10 % 
sleva na práci, ad. 
 
 

- ÚAMK – Asistenční tarify (4 typy) pro motoristy – 
sleva 20 %  
 
Cestovní kanceláře: 
-CA BROFI s.r.o. – plošná sleva 10% na celou nabídku 
www.dobryden.eu –poznávací, zážitkové ad. pobyty  
- CK IRÍNY TOURS – Řecko 2016, slevy 15 % oproti 
katalogu, 7 % na akce 
- CK Autoturist – slevy na pobyty až 25 % 
- ÚAMK – Asistenční tarify (4 typy) pro motoristy – 
sleva 20 % 
- CK Cesta Travel Agency – wellness, lázeňské pobyty 
2016, sleva 13 %.   
- Jaro-léto 2016: pobyty za zvýhodněné ceny v ČR, 
Letní dětské tábory, destinace pro jejich pořádáníí ad.   
- Odborové ubytovací kapacity 
- CK Kalousek: katalog 2016, sleva navíc 5 % 
- CK 101 Zemek –  plošná sleva 8 %, lze sčítat s jinými 
bonusy, katalog  Chorvatsko 2016  
 
Kultura: 
- Ticketstream: zvýhodněné vstupenky (5-15 %), na 
koncerty, sportovní události, festivaly ad. 
- Divadlo Palace, Praha – stále aktuální nabídka 
 
 
 



Kde všude můžete s Odbory Plus ušetřit 
Zdraví: 
-Výrobky celé řady GS se slevou 30 – 60 % 
- První Optika: slevy na brýle pro členy programu a 
jejich rodinné příslušníky, pojízdná optika 
- ReLaWe,s.r.o. – nabídka relaxačních, 
revitalizačních ad. typů pobytů po celé ČR, sleva 20 
– 40 %            
-Masérské služby se slevou v Praze a Zlíně 
 

Knihy, ostatní zboží: 
- Sleva 8 % na knihy a učebnice přes internetové 
knihkupectví  www.knihy.cz   
-Sleva 15 % na celou produkci vydavatelství Sondy, 
včetně reklamy v magazínu Sondy Revue 
- Sleva na zboží www.levneELEKTRO.cz 
- Internetový obchod www.patro.cz slevy na zboží od 
24 renomovaných značek od 3 do 20 %  
- doprodej jízdních kol Capriolo 

Odbory Plus a partneři 

http://www.knihy.cz/
http://www.knihy.cz/


Registrace ve třech krocích: 

1)  Zaregistrujte se na stránce www.odboryplus.cz nebo na tel. 774 775 959, na   

                  mailu podpora@odboryplus.cz, osobně na kontaktních místech, pomocí  
                  tištěného formuláře  
 

2)  Po registraci obdržíte na e-mail přístupové údaje, které využijete k přístupu 

 ke všem slevám a akčním nabídkám programu 
 

3)          Pokud vyplníte správně všechny údaje, bude následně poslána do výroby vaše  

                  členská karta programu. 
 
 



Užitečné kontakty: 

:: Kontaktní místa, informace,   
    osobní registrace:                    - Třinec: Lidická 544, Bc.Nikola Hrušecká - tel.777 645 149, 
                                                           info.trinec@odboryplus.cz 
                                                         - Ostrava: Ija Lemeshko, tel.608 545 554, info.ostrava@odboryplus.cz 
                                                         - Opava: ing. Jindřich Sedlář, tel.602 199 979, info.opava@odboryplus.cz 
                                                - Most: pasáž u Lva, (vedle magistrátu) Martínek Jan - 605 000 255, 
                                                           info.most@odboryplus.cz 
                   - Pardubice: Ondřej Pečínka - 731 457 675, info.pardubice@odboryplus.cz 
                   - Kladno: Pavlišova 2246 (za okr. Soudem), Petr Rajgl - 603 479 416,  
                                                           Zuzana Bečková - 603 464 547, info.kladno@odboryplus.cz 
                                                         - Zlín: Dům kultury Zlín, Gahurova 5265, Karel Popelka – 606 178 178,  
                                                           Jaroslav Vašulka - 608 882 804, info.zlin@odboryplus.cz 
                                                         - Hlinsko: Adámkova tř. 652, R.Picek - 774 608 037, J. Wasserbauer    
                                                            - 774 991 816, info.hlinsko@odboryplus.cz 
                                                         - Olomouc: K.Popelka - 606 178 178, info.olomouc@odboryplus.cz 
                                                         - Č. Budějovice: Rudolfovská tř., ing. René Žák - 723 567 660,  
                                                            info.ceskebudejovice@odboryplus.cz 
                                                         - Děčín: Dobrovského 122, V. Šlezingerová, 775 221 591, 
                                                            ínfo.decin@odboryplus.cz 
 
::  Informace o programu:         - DOS, nám. W. Churchilla, ÚT, ST  8.00 – 14.00 hod, kanc.149 
                                tel. 777 776 404, mail: dana.cerna@odboryplus.cz    
::  Dotazy a tipy na novou spolupráci:    tel. 774 775 959, mail: podpora@odboryplus.cz 
 


