
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.  
Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.  
Textilní zkušební ústav, s.p.  
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.  
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.  
Státní veterinární ústav Praha  
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  
Český hydrometeorologický ústav  
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.  
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce  
Institut umění - Divadelní ústav  
Revmatologický ústav  
Národní ústav duševního zdraví  
Endokrinologický ústav  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.  
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.  
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.  
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.  
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.  
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i.  
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.  
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.  
Rehabilitační ústav Kladruby  
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace  
Národní ústav lidové kultury  
Odborný léčebný ústav Jevíčko  
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk  
Masarykův onkologický ústav  
Československý ústav zahraniční  
Sdružení pedagogických pracovníků ústavů sociální péče v ČR  
Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková 
organizace  
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a 
školní jidelna, Brno, Hlinky 140  
Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik  
Rehabilitační ústav Hrabyně  
Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín  
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a 
školní jidelna, Olomouc - Svatý Kopeček, Ústavní 9  
Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné 
péče a základní škola, Ostrava - Kunčičky  
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace  
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace  
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace  
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí  
BioApi - výzkumný ústav včelařství a biotechnologií, o. s.  
Nadační ústav Aleny Dostálové, o.s.  
Dočasná šejkspírovská divadelní společnost Jedličkova ústavu  
Moravskoslezský svaz ústavů sociální péče o mentálně postižené  
Judo Heroes, zapsaný ústav  
Spolek zaměstnanců a přátel Měřičského ústavu v likvidaci  
ČMOS PŠ - Základní organizace Národní ústav pro vzdělávání, školské 
poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 23 - 0011 - 3110  
Příplatkový pensijní ústav zaměstnanců Centrokomise  



MOZAYKA Jedličkův ústav Liberec, z.s.  
Odborová organizace při Okresním ústavu sociálních služeb Sokolov  
Výbor pro naplňování ústavy  
Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.  
NADĚJE, zapsaný ústav  
Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus  
Sdružení zkušebních ústavů ACTI  
Sněz tu žábu, zapsaný ústav  
EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav  
Znalecký ústav zdravotní s.r.o.  
ORBIS UNUM, zapsaný ústav  
Mateřská škola při Národním ústavu pro autismus  
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.  
Zdravotně sociální a vzdělávací ústav Roberta Kocha, z.ú.  
100 chutí, zapsaný ústav  
ARC - ústav dokumentace památek, z.ú.  
Ústav modelů ve vzdělávání, zapsaný ústav  
Český ústav celoživotního vzdělávání, z. ú.  
Služby pro rodinu, zapsaný ústav  
Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 
Etnologický ústav AV ČR v.v.i.  
Rookie Floorball, zapsaný ústav  
PSMF, zapsaný ústav  
Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Geologický 
ústav AV ČR, v.v.i.  
Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Historický 
ústav AV ČR, v.v.i.  
Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Masarykův 
ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.  
"Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 
Orientální ústav AV ČR, v.v.i. v ""likvidaci"""  
Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.  
Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Slovanský 
ústav AV ČR, v.v.i.  
Českomoravský zoologický ústav, z.ú.  
Zapsaný ústav společenské zodpovědnosti  
Výzkumný ústav systémového inženýrství v oblasti personální bezpečnosti, 
z.ú.  
Znalecký ústav mezinárodního obchodu, z.ú.  
Léčebný ústav Červená Voda s.r.o.  
Fotbalový camp, zapsaný ústav  
DECOEN znalecký ústav s. r. o.  
Znalecký ústav VŠKV, s.r.o.  
Ústav ekonomických a právních analýz, zapsaný ústav  
Národní bezpečnostní ústav, z.ú.  
Rozpouštíme bariéry, zapsaný ústav  
Český znalecký a výzkumný ústav s.r.o.  
Základní organizace Dětský diagnostický ústav Bohumín  
GreenDot - ústav pro udržitelný rozvoj a vzdělávání, z.ú.  
EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů  
Arbo de Vivo, zapsaný ústav  
Environmentální ústav KOTVICE, z.ú.  
Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Výzkumný a 
šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.  
SVÚ - Slezský vzdělávací ústav, z.ú.  
Opus Lacrimosa, zapsaný ústav  
Brněnský ústav, z.ú.  



Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, 
zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Plzeň  
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.  
Kulturní ústav Novodvorská z. ú.  
Vlastivědný ústav, z.ú.  
ALDEIS, zapsaný ústav  
Základní organizace Výchovný ústav a Střední školy  
Červený trpaslík, zapsaný ústav  
Základní organizace odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a 
naftového průmyslu - VUPEK a.s., Výzkumný, inženýrský a poradenský ústav 
s.o.Ostrava  
Základní organizace Výchovný ústav,SVP a SŠ Buškovice  
Ústav rozvoje myslivosti a lesnictví, zapsaný ústav  
Písecký seniorský ústav, z.ú.  
JP Institut pro kognitivní optimalizaci, zapsaný ústav  
Český cukrářský ústav, z.ú.  
Základní ordborová organizace Národní památkový ústav - generální 
ředitelství Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody  
Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i - Třeboň  
Základní organizace odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Státní 
veterinární ústav Praha  
Help point PRO zapsaný ústav  
Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.  
Českomoravský finanční ústav s.r.o.  
Základní odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a 
organizací Pohřební ústav České Budějovice  
Základní organizace Nezávislý odborový svaz Policie České republiky při 
Věznici a ústavu pro VZD Opava  
Vzdělávací ústav Hello z.ú.  
PHEDCS, zapsaný ústav  
Výzkumný ústav úvěrových vztahů, z.ú.  
Vzdělávací ústav pro rozhodčí řízení a mediaci, z.ú.  
Vítězslav Dernický pohřební ústav CHARITAS, s.r.o.  
Evropský ústav pro výzkum ve vzdělávání a psychologii, z.ú.  
Institut environmentálních výzkumů a aplikací, zapsaný ústav  
Hudební ústav Petra Chmely, z.ú.  
Znalecký ústav České Budějovice s.r.o.  
Pravý hemisférický ústav, z. ú.  
Znalecký a expertizní ústav, z.ú.  
Národní ústav bezpečnostní politiky, z. ú.  
Základní organizace Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ  
Nový příběh, zapsaný ústav  
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, 
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Z 
Stavební ústav Sanax s.r.o.  
Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú.  
DronPro vědecký a výzkumný ústav, s.r.o.  
Hermeniculum: Institut populární ústavní hermeneutiky, z. s.  
základní odborová organizace Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska, 
pobočná odborová organizace Diagnostický ústav Veslařská  
Základní organizace ČMOS PŠ Diagnostický ústav Veslařská,Brno  
Hana Bíbová - pohřební ústav - EXCELENT  
Státní veterinární ústav Olomouc  
Státní veterinární ústav Jihlava  
Místní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR 
Albertinum odborný léčebný ústav Žamberk  
ZO OS STAVBA - Výzkumný a vývojový ústav lehké prefabrikace  



Klub vědy a techniky Ocelářského výzkumného ústavu  
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR 
Odborný léčebný ústav Paseka, pracoviště Moravský Beroun  
Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú.  
Pro Libertate - Společnost pro ústavní hodnoty a právo  
Národní informační a vzdělávací ústav  
Znalecký ústav forenzní polygrafie a papíru s.r.o.  
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, zapsaný ústav  
Znalecký ústav Praha s.r.o.  
Pohřební ústav Jiří Kapitán s.r.o.  
Výzkumný ústav UVR o.p.s.  
U Zdravotního ústavu 6 a 8, s.r.o.  
Vojenský technický ústav, s.p.  
NSG Morison znalecký ústav s.r.o.  
Společenství vlastníků jednotek domu U Zeměpisného  ústavu  505/1, Praha 
6  
Společenství vlastníků K výzkumným ústavům 1783 Praha  
Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.  
Taneční centrum Praha - konzervatoř, zapsaný ústav, zkráceně Taneční 
centrum Praha - konzervatoř, z. ú.  
Pohřební ústav KALA, s.r.o. v likvidaci  
Český včelařský ústav, s.r.o.  
Soukromý výchovný ústav, s.r.o. - v likvidaci  
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.  
ADONE - znalecký ústav s.r.o.  
Pohřební ústav HELENA, s.r.o.  
Znalecký ústav ECOJUR, spol. s r.o.  
Pohřební ústav Blansko, s.r.o.  
ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o.  
Znalecký a oceňovací ústav s.r.o.  
YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o.  
Znalecký ústav TRIGON, s.r.o.  
BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav  
Pohřební ústav OMEGA Nový hřbitov s.r.o.  
Nadace Jedličkova ústavu  
"Vědecký ústav ložisek kaustobiolitů, s.r.o. ""v likvidaci"""  
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 548-549,                   U 
Kojeneckého ústavu, Svitavy  
Společenství vlastníků jednotek pro dům 569/15, 570/17, ulice U 
Kojeneckého ústavu, Svitavy  
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 567-568, U Kojeneckého ústavu, 
Svitavy  
Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o.  
Pohřební a kremační ústav Tábor s.r.o.  
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.  
Pohřební ústav Souček s.r.o.  
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.  
Národní ústav pro autismus, z.ú.  
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.  
Pohřební ústav Orlová spol. s r.o.  
Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s.  
Pohřební ústav Františka Krejčího s.r.o.  
Pohřební ústav Holub s.r.o.  
Výzkumný ústav komunikace v umění, o.p.s.  
Appraising Alpha - znalecký ústav, s.r.o.  
Společenství vlastníků jednotek, U zeměpisného ústavu 2, Praha 6  
Společenství vlastníků jednotek pro dům 524/1, Ulice U Kojeneckého ústavu 
524/1, Svitavy  



Společenství vlastníků jednotek pro dům 525/3, ulice U Kojeneckého 
ústavu, Svitavy  
Společenství vlastníků jednotek pro dům 526/5, ulice U Kojeneckého 
ústavu, Svitavy  
Znalecký  ústav stavební s.r.o.  
GT Appraisal services - Znalecký ústav a.s.  
Nadační fond Hráz rakovině v Masarykově onkologickém  ústavu  
Znalecký ústav REAL ESTATE s.r.o.  
Pohřební ústav EXCELENT s.r.o.  
Arkadia Pohřební ústav s.r.o.  
Svaz pracovníků psychiatrických ústavů, o.s.  
ReHa ústav vzdělávání a podpory v sociálních službách o.p.s.  
Plzeň 2015, zapsaný ústav  
Znalecký ústav - nemovitosti ČR, s.r.o.  
AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o.  
Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii s.r.o.  
Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie s.r.o.  
Vzdělávací ústav pro zdravotnictví a medicínu s.r.o.  
Vojenský výzkumný ústav, s. p.  
Nezávislá odborová organizace pracovníků Národního ústavu duševního 
zdraví  
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem  
Evropská akademie pro demokracii, zapsaný ústav  
ZO Odborový svaz STAVBA, Technický a zkušební ústav stavební, s.p.  
Sdružení rodičů a přátel ústavu při ústavu sociální péče pro mládež 
Hliňany  
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.  
Základní organizace Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 
v.v.i  
TJ SPP Výzkumného ústavu pro chov skotu k.u.o.Rapotín  
Pohřební ústav Syrius, spol. s r.o.  
Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 
Fyziologický ústav AVČR, v.v.i.  
ZO OSZ a SP ČR Městský ústav sociálních služeb Plzeň  
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.  
KOPPREA - znalecký ústav, spol. s r.o.  
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.  
"Pohřební ústav - GRV spol. s r. o. ""v likvidaci"""  
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, 
Liberec  
ZO OS zdrav. při Jedličkově ústavu v LIBERCI  
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace  
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.  
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní 
škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70  
Pohřební ústav AURIGA spol. s r.o.  
Základní organizace Odborového svazu zdravot. a soc. péče ČR 
Endokrinologický ústav  
Česká zemědělská společnost pobočka Fyziologický ústav ČSAV  
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.  
OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava  
Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední 
škola, Střílky, Zámecká 107  
Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4, U 
Michelského lesa 222  
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a 
školní jídelna, Hostouň, Chodské náměstí 131  



Výchovný ústav a střední škola, Terešov  
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.  
Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, 
Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1  
Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov  
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice  
Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace  
Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí Z 
Nezávislý odborový svaz pracovníků Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského a dalších organizací se sídlem v Brně  
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední 
škola a základní škola, Moravský Krumlov  
Výchovný ústav, střední škola a školní jidelna Višňové, Zámek 1  
Výchovný ústav, Kutná Hora, Hloušecká 279  
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.  
Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.  
Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33  
Jezdecký klub Výzkumného ústavu živočišné výroby Uhříněves, z.s.  
Základní odborová organizace Vojenského projektového ústavu Praha  
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a 
školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67  
Znalecký ústav Pardubice s.r.o.  
Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové spol. s r. o.  
Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné 
péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90  
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.  
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.  
Průmyslový zápočtový ústav portfólio, akciová společnost  
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.  
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův Hradec  
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1  
POO OS TOK Výzkumný ústav bavlnářský  
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a 
školní jídelna, Místo 66  
Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19  
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.  
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a 
školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168  
Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna, Dvůr Králové nad Labem, 
Vrchlického 700  
Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317  
Sdružení přátel školy při Výchovném ústavu pro mládež, Odborném učilišti 
a Praktické škole  
Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246  
ZO NOS PPP Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha, pracoviště 
Brno  
Český svářečský ústav s.r.o.  
Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - 
Šunychl 463  
Akademický ústav Karviná, z.ú.  
Výchovný ústav Ostrava - Hrabůvka  
ZO OS UNIOS Pohřební ústav České Budějovice  
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a 
školní jídelna, Hradec Králové, Říčařova 277  
Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních 
zaměstnanců armády Měřičský ústav Litoměřice  
Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z. s.  
ZO NOS PPP Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.  



Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.  
Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola  
Svaz soukromých pohřebních služeb a ústavů Čech, Moravy a Slezska  
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154  
Vysokoškolský teologický ústav Salesiánské provincie Praha, v likvidaci  
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří,příspěvková organizace  
ČESKOMORAVSKÝ OS CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY, ZO - Vojenský technický 
ústav letectva a PVO 25-0057-3109  
Mezinárodní ústav SANÁTOR, z.ú.  
Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu, ZO - VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ 
VÝROBYODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ VĚDY A VÝZKUMU ZO - výzkumný ústav 
rostlinné výroby  
ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ VĚDY A VÝZKUMU, ZO - Filozofického ústavu AV ČR  
ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ VĚDY A VÝZKUMU ZO - Mikrobiologický ústav AV ČR  
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České 
republiky Rehabilitační ústav, 747 67 Hrabyně  
Nadační fond odborného léčebného ústavu onkologie a pneumologie na Pleši  
Kruh přátel dětských domovů a ústavů sociální péče  
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Sdružení na ochranu ústavy České republiky  
ODBOROVÝ SVAZ STAVBA ČR ZO - Technický a zkušební ústav stavební 
Pob.Praha  
Šilinkův nadační fond Endokrinologického ústavu  
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.  
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.  
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.  
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.  
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.  
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.  
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.  
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.  
Historický ústav AV ČR, v. v. i.  
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.  
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.  
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.  
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.  
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.  
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.  
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.  
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  
Nezávislá odborová organizace při Českém geologickém ústavu, pobočka Brno  
Johan, zapsaný ústav  
Auto klub Fyzikální ústav v AČR  
Vysokoškolský odborový svaz Základní odborová organizace 2176 Kloknerův 
ústav Českého vysokého učení technického v Praze /ČVUT/  
Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248  
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.  
ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací při Českém 
hydrometeorologickém ústavu  
Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu, základní organizace 
Entomologického ústavu Akademie věd ČR  
Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu ZO - Botanický ústav Akademie věd 
ČR  
Městský ústav sociálních služeb Strakonice  



Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, 
Černovice, Jiráskova 285  
Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a 
školní jídelna, Počátky, Horní 617  
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola  
Pohřební ústav města České Budějovice, příspěvková organizace  
Jedličkův ústav, příspěvková organizace  
OS SOO, ZOZV Českého hydrometeorologického ústavu-odbor letecké 
meteorologie  
OS SOO, ZOZV Výzkumného ústavu bezpečnosti práce  
ZO OS UNIOS Pohřební ústav hl. m. Prahy  
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem  
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče ČR 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí / N. Labem, pracoviště České Budějovice  
Základní organizace odborového svazu pracovníků školství při Výchovném 
ústavu pro děti a mládež v Chrastavě  
Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací 
Národního památkového ústavu - územní odborná pracoviště střední Čechy - 
Křivoklát  
Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Národní 
památkový ústav územní odborné pracoviště v Plzni  
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, základní organizace 
Výchovný ústav, Nový Jičín, Divadelní 12  
Základní organizace Odborný léčebný ústav Paseka  
AVA-Asociace výzkumných a vědeckých ústavů pro obnovitelné zdroje  
Základní odborová organizace Národního památkového ústavu v Telči  
Základní odborová organizace Národního památkového ústavu - Ú.O.P. v 
Českých Budějovicích  
Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody, Základní odborová 
organizace Národního památkového ústavu - ú.o.p. v Josefově  
Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody, základní odborová 
organizace Národního památkového ústavu - ú.o.p. v Pardubicích  
Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při 
Českém hydrometeorologickém ústavu - ústředí  
Základní organizace odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, 
zdravotní ústav se sídlem v Liberci  
Základní organizace Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků 
při odborném léčebném ústavu Albertinum  
Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních 
zaměstnanců armády Vojenského rehabilitačního ústavu  
Společenství vlastníků jednotek domu U Jedličkova ústavu 1351/1 v  Praze 
4 - Nuslích  
Státní zdravotní ústav  
Základní organizace OS SOO při Výzkumném ústavu zemědělské techniky Praha  
Národní památkový ústav  
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství ZO při Výchovném ústavu, 
Obořiště  
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, 
Revmatologický ústav  
Základní odborová organizace národního památkového ústavu - ú.o.p. v Ústí 
nad Labem  
Základní odborová organizace národního památkového ústavu - ú.o.p. v 
Liberci  
Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče 
a základní škola, Praha 5, Radlická 30  
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.  
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.  



Výzkumný ústav balneologický, v. v. i.  


