
Z 200 členů odborové organizace za pět let na více než 700 členů 
 

Analýza zaměstnavatele  

Kraj: Jihočeský 

Zaměstnavatel: Nemocnice České Budějovice, a. s. 

Druh ohodnocení: Mzdy 

Počet zaměstnanců: 3109 

Profese počet 

Lékaři 568 

Farmaceuti 28 

JOP VŠ 47 

JOP SŠ 7 

SZP 1581 

NZP 29 

PZP 317 

THP 182 

Provozní 350 

 

Ztučněny jsou ty skupiny, kde máme největší potenciál náboru. Lékaře zastupuje LOK-SČL. 

Zbývající skupiny zaměstnanců naše odbory většinou nevyhledávají. Ve skupině THP máme 

13 členů a je zde možnost se zaměřit na tuto skupinu do budoucna. V současné době ale svůj 

čas investujeme primárně tam, kde víme, že investovaná energie se s určitou 

pravděpodobností přetaví v členské přihlášky. 

 

 

 

Analýza odborové organizace 

Název: ZO OSZSP ČR Nemocnice České Budějovice 

Počet členů: 725 

Počet členů výboru: 5 (1x uvolněný předseda) 

Počet členů dozorčí rady: 3 (nyní 2) 



Počet aktivistů (důvěrníků): 6 

Forma srážky: 1 % z čisté mzdy 

Počet nových členů od roku 2018: 442 

Odchody od roku 2018: 83 

 

Komunikační kanály:  

 Osobní – v rámci pracovních hodin, v rámci školení BOZP nových zaměstnanců 

představení základní organizace, členské schůze minimálně 2x do roka 

 Intranet zaměstnavatele – vlastní složka na vkládání informací, textů atd. Možnost 

informovat prostřednictvím intranetu o důležitých informacích z organizace  

 E-mail – dosah na 669 členů 

 Mobilní telefon – dosah 100 % členů, všechny kontakty uloženy v telefonu 

 Facebook – uzavřená skupina pro členy, aktuálně dosah 342 členů 

 Nástěnka – umístěna u vchodu do jídelny, viz obrázek 

 Vlastní informační materiál – manuál ZO NEMCB pro daný rok, zde člen najde 

základní informace o odborech, vše o ZO NEMCB a vše o benefitech, které může díky 

členství čerpat 

 Kulturní a sportovní akce 

 

 
 

V rámci náboru ZO NEMCB se zaměřujeme na profese SZP, NZP, PZP a Provozní (obslužné 

činnosti – úklid, stravovací služby, odpadové služby a další). V těchto profesích jde celkem o 

2277 zaměstnanců, z toho v odborech jich je 719 (725 – 6 lékařů). 

 

Profese počet 

Lékaři 6 

Farmaceuti 0 

JOP VŠ 0 

JOP SŠ 0 

SZP 500 

NZP 7 

PZP 101 

THP 13 

Provozní 98 



 

 

 
 

Věková struktura zaměstnanců u zaměstnavatele a v odborech 

 

Celkem 

zaměstnavatel 
  

Věk Počet 

do 20  16 

21-30 522 

31-40 722 

41-50 967 

51-60 701 

nad 61 let 181 



 

 
Bc. Jan ŠUSTA, předseda ZO OSZSP ČR Nemocnice České Budějovice a řídící sekce 

pro práci s členskou základnou OS  

Celkem odbory   

Věk Počet 

do 20  0 

21-30 100 

31-40 187 

41-50 255 

51-60 150 

nad 61 let 33 


