Stanovy – schválené VII. Sjezdem OSPPP, dne 5.3.2020
STANOVY
Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
Hlava první
Odborový svaz
I.
Základní ustanovení
1.

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (dále také jen "OS") je právnickou
osobou a odborovou organizací (odborovým svazem) ve smyslu § 3046 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 121 odst. 1 zákona č. 304/2013
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
OS má ve smyslu ustanovení § 15 občanského zákoníku právní osobnost. Odborový svaz
se podle ustanovení § 324 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, považuje za veřejně prospěšnou právnickou osobu.
Statutárním orgánem OS je Předsednictvo (dále také jen „POS“).
OS sdružuje jako své členy právnické osoby, jimiž jsou odborové organizace (základní
odborové organizace (dále také jen "ZOOS"), podnikové výbory (dále také jen "PV") a
jednotlivé fyzické osoby jako individuální členy, kterými jsou především zaměstnanci
bank, pojišťoven, ale i jiných zaměstnavatelů. Individuální členové mohou vytvořit
seskupení členů.

2.

OS je politicky, ekonomicky a organizačně samostatný, nezávislý na státu a jeho orgánech,
na politických stranách a hnutích. Vznik, zánik, rozhodování, veškerou činnost a fungování
OS upravují jeho stanovy a vnitřní předpisy, příslušné právní předpisy a mezinárodní
smlouvy, kterými je Česká republika vázána.

3.

Posláním OS je prosazování a obhajoba sociálních, právních, společenských, mzdových,
vzdělávacích a dalších profesních zájmů svých členů.

4.

V právních vztazích OS vystupuje svým jménem a na svůj účet a odpovídá za své závazky
celým svým majetkem. Za závazky svých členů OS neodpovídá ani neručí.

5.

OS organizuje akce na ochranu a prosazení práv a oprávněných zájmů svých členů, vede
jednání s orgány veřejné správy a samosprávy, se zaměstnavateli a zaměstnavatelskými
svazy, uzavírá smlouvy, dohody, kolektivní smlouvy a kolektivní smlouvy vyššího stupně.
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6.

OS, ZOOS a PV v něm sdružené působí u jednotlivých zaměstnavatelů a mají ve smyslu §
286 odst. 3 zákoníku práce právo jednat a uplatňovat oprávnění odborových organizací
vyplývajících ze zákoníku práce a dalších právních předpisů. Bylo-li u zaměstnavatele
vytvořeno seskupení individuálních členů, pak u zaměstnavatele jako odborová organizace
působí a má právo jednat a uplatňovat oprávnění odborových organizací OS.

7.

OS se může sdružovat s jinými odborovými svazy a odborovými organizacemi a může být
členem mezinárodních odborových organizací a sdružení.

8.

Vedle hlavní činnosti může OS vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, spočívá-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo
v hospodárném využití majetku OS. Vedlejší hospodářskou činnost představuje zejména
pronájem a provozování vlastního majetku a provozování činností v oblasti rekreace,
tělovýchovy a sportu. Zisk z činnosti OS lze použít pouze pro odborovou činnost, včetně
správy OS, ZOOS a individuálních členů.

9.

OS má právo zveřejňovat názory ve veřejných sdělovacích prostředcích, vydávat a
rozšiřovat vlastní periodika (informace, časopis, webové stránky apod.) ve formě a podobě
schválené VOS.
II.
Název, sídlo a ostatní identifikační údaje

10.

Úplný název OS zní: Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví.

11.

Sídlem a současně korespondenční adresou OS je: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2,
Žižkov, 130 00 Praha

12.

Identifikační číslo OS je: 00570281

13.

Údaje o zápisu ve veřejném rejstříku:
- Právní forma: Odborová organizace
- Název nejvyššího orgánu: Sjezd
- Spisová značka: L 4750 vedená u Městského soudu v Praze
- Den zápisu: 1. leden 2014
- Údaj o předchozí evidenci: Odborová organizace vedená v evidenci odborových
organizací Ministerstva vnitra ČR pod číslem VSC/ - 19052/93 E ze dne 8. 3.
1993.
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III.
Orgány a funkcionáři OS, způsob ustavení, kompetence a volební období
14.

Orgány OS jsou:
a) Sjezd
b) Výbor odborového svazu (VOS)
c) Předsednictvo odborového svazu (POS)
d) Revizní komise (RK OS)
Sjezd OS

15.

Sjezd OS je nejvyšším orgánem OS. Jeho rozhodnutí jsou závazná pro všechny členy a
orgány OS. Sjezd může být konán jako řádný nebo mimořádný.

16.

Řádný sjezd OS se koná pravidelně každé 4 roky tak, aby byl konán nejpozději do 4 let od
konání posledního řádného sjezdu. Sjezd svolává POS nejméně dva měsíce před datem
konání sjezdu.

17.

Sjezd je usnášeníschopný, je-li na sjezdu přítomna nejméně polovina pozvaných delegátů.
Sjezd rozhoduje většinou hlasů (mandátů) přítomných delegátů.

18.

Sjezdu OS se účastní:
a) s hlasem rozhodujícím delegáti ZOOS,
b) s hlasem poradním členové POS, předsedové PV a členové revizní komise OS (pokud
nebyli zvoleni jako delegáti s hlasem rozhodujícím),
c) bez hlasovacích práv kandidáti navržení na zvolení na funkce v OS, zaměstnanci OS,
hosté a osoby přizvané k organizaci sjezdu a jeho osvědčení (např. notář), pokud nebyli
zvoleni jako delegáti s hlasem rozhodujícím.

19.

Delegátem sjezdu OS se může stát každý člen ZOOS. Delegáty sjezdu OS (a jejich
náhradníky) volí a na sjezd OS deleguje ZOOS na základě rozhodnutí členské schůze.
Každá ZOOS sdružená v OS má právo být zastoupena na sjezdu alespoň jedním delegátem
na každých započatých 200 členů své ZOOS).

20.

Každý delegát sjezdu OS disponuje jedním mandátem. Jednomu mandátu delegáta při
hlasování přísluší jeden hlas. Mandát delegáta sjezdu OS lze předat pouze jeho zvolenému
náhradníkovi.

21.

Sjezd OS:
a) volí a odvolává předsedu OS,
b) volí a potvrzuje členy POS,
c) volí členy RK OS.
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22.

Mimořádný sjezd OS je povinen svolat VOS do 3 měsíců od vzniku nebo zjištění
některého z následujících důvodů:
a) VOS z mimořádně závažných důvodů pozastavil výkon funkce předsedovi OS,
b) hrozí nebezpečí, že v případě prodlení vznikne OS mimořádně závažná škoda nebo jiná
újma,
c) je nutné učinit rozhodnutí o rozdělení OS, nebo o jeho sloučení nebo splynutí s jiným
odborovým svazem,
d) počet členů POS poklesl pod 5 členů,
e) o svolání mimořádného sjezdu požádalo alespoň 30 % ZOOS.
Pokud v době konání mimořádného sjezdu OS zbývá do konání nejbližšího řádného sjezdu
OS 6 měsíců nebo méně, může mimořádný sjezd OS rozhodnout, že bude považován za
řádný sjezd OS.
Výbor OS

23.

VOS je stálým a nejvyšším orgánem OS v období mezi sjezdy. Jeho rozhodnutí jsou
závazná pro všechny členy a orgány OS s výjimkou sjezdu.

24.

Členem VOS může být jmenován každý člen ZOOS. Členy VOS a jejich náhradníky
v pořadí jmenuje nejdéle na celé volební období, případně odvolává, příslušná ZOOS
působící u konkrétního zaměstnavatele. Individuální členové mají právo ze svého středu
zvolit svého zástupce do VOS.

25.

Předseda OS řídí jednání VOS.

26.

Všechny ZOOS působící u jednoho zaměstnavatele (banky, pojišťovny apod.) mají právo
být zastoupeny ve VOS jedním členem. Působí-li u jednoho zaměstnavatele více ZOOS,
dohodnou se na jmenování jednoho svého společného zástupce. Nedojde-li k dohodě,
jmenuje takového zástupce ve VOS ta ZOOS působící u zaměstnavatele, která má ke dni
jmenování nejvíce členů.

27.

Jednání VOS se řídí jednacím řádem, který schvaluje VOS na svém prvním jednání. Jednací
řád upravuje i možnost hlasování per rollam.

28.

VOS se schází na jednání nejméně čtyřikrát ročně VOS je usnášeníschopný, je-li přítomna
nejméně polovina jeho členů.
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29.

VOS může při rozhodování hlasovat:
a) standardním hlasováním, nebo
b) váženým hlasováním.
Při standardním hlasování má každý přítomný člen VOS jeden hlas.
Při váženém hlasování má přítomný člen VOS tolik hlasů, kolik členů sdružují ZOOS, které
ve VOS zastupuje. Vážené hlasování se uplatní v případě, kdy se rozhoduje o záležitostech
týkajících se majetku OS, včetně rozpočtu OS. VOS může rozhodnout, že se vážené
hlasování uplatní i v případě jiných záležitostí.
Bližší pravidla standardního a váženého hlasování upraví Jednací řád VOS.

30.

Při standardním hlasování je k přijetí rozhodnutí třeba:
a) nadpoloviční většiny přítomných členů, nebo
b) dvoutřetinové většiny všech členů VOS.
Jednací řád VOS stanoví, kdy je při standardním hlasování k přijetí rozhodnutí třeba
nadpoloviční většiny a kdy dvoutřetinové většiny.

31.

VOS:
a) projednává a schvaluje návrh rozpočtu OS předložený POS,
b) rozhoduje o nakládání (nákup, prodej či bezúplatný převod) s nemovitým majetkem OS,
c) schvaluje vnitřní předpisy OS,
d) v nezbytných případech předkládá ZOOS návrhy na změny Stanov OS; ke schválení
takového návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny ZOOS.
e) v případech podle čl. 22 svolává mimořádný sjezd,
f) na návrh nejméně dvou třetin členů POS rozhoduje standardním hlasováním
dvoutřetinovou většinou všech členů o pozastavení výkonu funkce členovi POS;
v takovém případě bude následovat další šetření důvodů, pro které došlo k pozastavení
funkce; na jednání bezprostředně následujícím po předání výsledků šetření podle věty
předcházející rozhodne VOS o odvolání člena POS, nebo o obnovení výkonu jeho
funkce,
g) na návrh nejméně dvou třetin členů POS rozhoduje standardním hlasováním
dvoutřetinovou většinou všech členů o pozastavení výkonu funkce předsedovi OS;
v takovém případě musí VOS bezodkladně svolat mimořádný sjezd a do jeho konání
pověřit výkonem funkce předsedy OS některého z členů POS,
h) v době mezi sjezdy provádí náhradní volbu členů POS [tím není dotčen čl. 22 písm. d)]
a RK OS; při této volbě se postupuje analogicky podle volebního řádu posledního
sjezdu.
Rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce člena POS, předsedy OS, případně o odvolání
člena POS, může být učiněno pouze na základě závažného a prokazatelného porušení
povinností člena POS nebo předsedy OS. Rozhodnutí musí být písemné a musí obsahovat
odůvodnění.
Předsednictvo OS

32.

POS je statutárním a výkonným orgánem OS, který zastupuje OS při právním jednání. To
platí i v případech, kdy OS jedná a působí jako odborová organizace u zaměstnavatele.
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33.

POS je složeno z předsedy a dalších členů POS zvolených, nebo potvrzených sjezdem. PV
nebo ZOOS působící u jednoho konkrétního zaměstnavatele (banky, pojišťovny apod.)
sdružující nejméně 300 členů, má právo být zastoupena v POS jedním členem; ostatní
ZOOS mají právo být v POS zastoupeny dvěma členy jim společnými. POS musí mít
nejméně 5 členů. Ke změnám v počtech členů ZOOS, nastalých v průběhu volebního
období, se nepřihlíží.

34.

Za POS právně jednají a podepisují předseda nebo místopředseda OS vždy alespoň s
jedním dalším členem POS. Podrobnosti o způsobu jednání a podepisování stanoví vnitřní
předpis OS (jednací řád POS).

35.

Člen POS má při hlasování jeden hlas.

36.

POS je usnášeníschopné, je-li přítomna nejméně polovina jeho členů, z nichž jeden musí
být předseda nebo místopředseda OS.

37.

POS rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Podrobnosti o způsobu jednání POS,
přijímání usnesení, včetně účasti dalších účastníků jednání POS, upravuje jednací řád POS.

38.

Zastoupení člena POS na jednání tohoto orgánu je vyloučeno.

39.

POS se schází zpravidla měsíčně, jinak dle potřeby.

40.

POS:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

je povinno podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně, svolat VOS,
připravuje a předkládá VOS návrh rozpočtu OS,
v rámci schváleného rozpočtu rozhoduje o hospodaření OS,

je povinno předložit sjezdu zprávu o činnosti svazu mezi sjezdy a zprávu o hospodaření
svazu mezi sjezdy,
je povinno předložit VOS průběžnou zprávu o činnosti OS, zprávu o čerpání rozpočtu
za kalendářní rok a návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok a veškeré zásadní
materiály související s činností OS,
jmenuje vyjednávací tým pro vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně.,
v rámci schváleného rozpočtu rozhoduje o počtu a organizační struktuře zaměstnanců
OS, kteří tvoří sekretariát OS. Sekretariát je řízen předsedou OS,
může ke své činnosti vytvářet jako své poradní orgány odborné a pracovní komise, a
tyto komise měnit nebo rušit a prostřednictvím předsedy nebo místopředsedů OS řídit a
kontrolovat,
rozhoduje o výši mzdy předsedy a o odměňování místopředsedů OS podle pravidel
obsažených v příslušném vnitřnímu předpisu OS,
připravuje a předkládá VOS ke schválení vnitřní předpisy OS,
schvaluje svůj jednací řád, který upravuje i možnost hlasování per rollam,
rozhoduje o všech dalších záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému
orgánu OS, zejména o přijetí ZOOS, PV a individuálního člena do OS, pozastavení
členství, vyloučení ze svazu, o poskytnutí právní pomoci členům svazu podle Řádu
právní pomoci OS, o přiznání finanční výpomoci z fondu OS podle podmínek
stanovených statutem fondu, o přiznání finanční podpory při stávce organizované v
6
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rámci OS.
Revizní komise OS
41.

RK OS se ve své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a
usneseními VOS a sjezdu a těmto orgánům je odpovědná.

42.

Členové RK OS a jejich náhradníci jsou voleni sjezdem. Členství v RK je neslučitelné
s členstvím v POS a VOS.

43.

RK OS je pětičlenná, nejméně pak tříčlenná a její volební období je čtyřleté.

44.

V případě poklesu počtu členů RK OS pod tři a nelze-li již zvolené členy RK OS nahradit
zvolenými náhradníky, provede VOS volbu náhradních členů RK OS. Podrobnosti upravuje
volební řád RK.

45.

RK OS ze svého středu volí předsedu a místopředsedu revizní komise. RK OS je
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. RK OS rozhoduje
většinou hlasů přítomných členů.
RK OS kontroluje, jak je nakládáno s finančními prostředky a majetkem OS, má povinnost
v účetnictví OS kontrolovat výši členských příspěvků svazu přijatých od ZOOS a ostatních
členů OS.

46.

47.

Výsledky revizí, spolu s návrhem na odstranění případných nedostatků RK OS předkládá
POS a následně VOS.

48.

RK OS má právo provádět u ZOOS kontrolu evidence jejích členů a u všech členů výši
členských příspěvků zaplacených OS, zejména právo kontrolovat správnost a úplnost
členských příspěvků odváděných (placených) odborovému svazu a za tím účelem vyžadovat
od ZOOS podklady k ověření správnosti výše vybraných a odváděných členských příspěvků
Předseda RK OS nebo jím pověřený zástupce mají právo účastnit se zasedání POS a VOS
s hlasem poradním.

49.

Funkcionáři OS
Předseda OS

50.

Předseda OS Je volen delegáty sjezdu OS na volební období určené těmito stanovami.
Předseda OS je členem POS a je k výkonu této funkce uvolněn ze zaměstnání zpravidla
v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, nerozhodne-li POS jinak.

51.

Předseda OS vykonává svou funkci v pracovním poměru k OS. Pracovní poměr se zakládá
pracovní smlouvou. Předpokladem pro uzavření pracovní smlouvy je zvolení kandidáta do
funkce předsedy OS sjezdem.
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52.

Předseda OS:
a) reprezentuje OS při jednání se třetími osobami (například zaměstnavatelské organizace
a jednotliví zaměstnavatelé, orgány státní správy, zahraniční partneři, ČMKOS atd.),
b) účastní se národních i mezinárodních konferencí a dalších akcí, kde zastupuje a
prosazuje zájmy OS,
c) plní úkoly zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích vůči zaměstnancům OS,
d) řídí jednání VOS a POS,
e) koordinuje činnosti OS v oblasti vzdělávání, rozšiřování členské základny, komunikace,
public relations atd.,
f) má právo účastnit se jednání VZO ZOOS po předchozí dohodě.

Místopředsedové OS
53.

Místopředsedy OS volí ze svého středu členové POS na své první (ustavující) schůzi.
Členové POS mohou místopředsedy odvolat a provést náhradní volbu. Místopředsedové
mohou zastupovat předsedu OS v době jeho nepřítomnosti. Pravidla zastupování předsedy
OS místopředsedy OS upraví vnitřní předpis OS.
Volební období

54.

Volební období členů všech orgánů a funkcionářů OS je čtyřleté. Volební období začíná
dnem zvolení.

55.

Článek 54 neplatí v případě konání mimořádného sjezdu, kdy volební období skončí
zahájením nejbližšího řádného sjezdu.

56.

Odpovědnost
Povinnost funkcionářů nahradit škodu či nemajetkovou újmu vzniklou OS při výkonu funkce
člena orgánu OS nebo v souvislosti s rozhodováním v orgánech OS se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
IV.
Členství v OS
Druhy členství

57.

OS sdružuje jako své řádné členy ZOOS, PV, které jsou právnickými osobami ve smyslu
občanského zákoníku.
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58.

Fyzické osoby mohou být členem OS jako individuální člen. Individuální členové mohou
vytvořit Seskupení členů.
Vznik a zánik členství ZOOS a PV

59.

Členství ZOOS a PV v OS vzniká na základě písemné žádosti rozhodnutím VOS o přijetí
za člena OS, a to dnem následujícím po dni vydání tohoto rozhodnutí.

60.

Členství ZOOS a PV v OS zaniká vystoupením ZOOS nebo PV z OS, rozhodnutím POS o
vyloučení ZOOS nebo PV z OS, zánikem ZOOS nebo PV, nebo zánikem OS.

61.

Rozhodne-li se ZOOS nebo PV vystoupit z OS, musí tuto skutečnost bezodkladně oznámit
POS. ZOOS nebo PV a OS jsou v případě vystoupení ZOOS a PV povinny vypořádat
případné vzájemné dluhy a další práva povinnosti. O tomto vypořádání uzavřou písemnou
dohodu. Členství ZOOS nebo PV v OS může výt ukončeno nejdříve dnem, který následuje
po dni uzavření dohody podle předchozí věty.

62.

OS může rozhodnutím VOS vyloučit ZOOS nebo PV z OS z důvodu hrubého porušení
povinností ZOOS nebo těchto Stanov, pokud byla ZOOS nebo PV na možnost vyloučení
v souvislosti s porušením povinnosti dříve písemně upozorněna. Členství ZOOS nebo PV
v OS končí v případě vyloučení dnem uvedeným v rozhodnutí POS. ZOOS nebo PV a OS
jsou v případě vyloučení ZOOS nebo PV z OS povinny vypořádat případné vzájemné
dluhy a další práva povinnosti. O tomto vypořádání uzavřou písemnou dohodu.

63.

Za hrubé porušení povinností ZOOS nebo PV podle předchozího článku se považuje
zejména prodlení s placením členských příspěvků OS delší než 3 měsíce.

64.

VOS může ZOOS nebo PV pozastavit výkon práv v rámci OS a v době, kdy je v prodlení
s placením členských příspěvků OS.

65.

Rozhodnutí VOS o vyloučení ZOOS nebo PV nebo pozastavení výkonu práv ZOOS nebo
PV v rámci OS:
a) musí být písemné a musí obsahovat odůvodnění
b) musí být doručeno ZOOS nebo PV,
c) nabývá účinnosti dnem doručení.
Při doručování se postupuje podle § 570 až 573 občanského zákoníku.

66.

OS nemůže ZOOS nebo PV zrušit.

67.

Předchozí článek neplatí v případě, že počet členů ZOOS klesne pod tři a ZOOS
nerozhodla sama o svém zrušení. Zrušení ZOOS musí předcházet její likvidace.
Likvidátora jmenuje POS. OS následně podá návrh na výmaz ZOOS z veřejného rejstříku.
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Vznik a zánik členství fyzických osob

68.

Individuální členství fyzické osoby v OS vzniká na základě její písemné žádosti
rozhodnutím POS o přijetí za individuálního člena svazu.

69.

Individuální členství fyzické osoby v OS zaniká vystoupením individuálního člena z OS,
rozhodnutím POS o vyloučení individuálního člena z OS, smrtí individuálního člena nebo
jeho prohlášením za mrtvého nebo zánikem OS.

70.

Pro vystoupení a vyloučení fyzické osoby z OS platí přiměřeně pravidla pro vystoupení a
vyloučení ZOOS.
Společná ustanovení

71.

Právní jednání směřující k vzniku nebo zániku členství musí být učiněno písemně a
adresováno do sídla OS zapsaného ve veřejném rejstříku.

72.

Pohledávky OS za členem OS a pohledávky člena OS za OS nejsou zánikem jeho členství
dotčeny a tyto se promlčují podle obecně závazných předpisů.

V.
Hospodaření OS
Členský příspěvek

73.

Každá ZOOS má povinnost pravidelně, měsíčně, řádně a včas platit OS na jeho činnost
členský příspěvek, který činí měsíčně 20 % z objemu členských příspěvků vybraných
ZOOS od všech svých členů. Tím není dotčen jiný postup podle poslední věty v čl. 78.

74.

Každá ZOOS, která je současně členem PV, má kromě povinnosti uvedené v čl. 73, rovněž
povinnost platit příspěvek na činnost PV ve výši, která je dohodnuta mezi PV a ZOOS.

75.

Každý člen ZOOS má povinnost pravidelně, měsíčně, řádně a včas platit ZOOS, jejímž je
členem, členské příspěvky, a to ve výši 1 % z jeho čistého měsíčního výdělku nebo z jiného
příjmu, maximálně však 250,- Kč měsíčně.

76.

ZOOS může rozhodnutím členské schůzce navýšit členský příspěvek nad rámec
předchozího článku. Z finančních prostředků získaných navýšením základního členského
příspěvku se členský příspěvek OS ani PV neposkytuje a nakládá s nimi sama ZOOS.

77.

Osoba samostatně výdělečně činná má povinnost pravidelně, měsíčně, řádně a včas platit
ZOOS členský příspěvek, který činí 1 % ze svého základu daně z příjmů, nejméně však
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200,- Kč měsíčně a nejvýše 250,- Kč měsíčně
78.

Měsíční výše členského příspěvku činí 25,- Kč v případě člena, který:
a) je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu a není výdělečně činný (dále jen
„člen-důchodce“),
b) je na rodičovské dovolené,
c) pobírá některou z dávek nemocenského pojištění po dobu delší než 1 měsíc,
d) není výdělečně činný a převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zákona
o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni II, III nebo IV,
e) je nezaměstnaný, pokud tento stav sám nezavinil,
Členská schůze ZOOS může rozhodnout o vyšším příspěvku, maximálně do výše 250,Kč měsíčně. Za členy-důchodce odvádí ZOOS příspěvek samostatnou platbou zaslanou
jednou ročně, a to v termínu do 30.4. příslušného roku.

79.

Individuální člen OS má povinnost pravidelně, měsíčně, řádně a včas platit OS na jeho
činnost členský příspěvek, který činí 1 % z jeho čistého měsíčního výdělku nebo z jiného
příjmu, minimálně 200,- Kč měsíčně, maximálně však 250,- Kč měsíčně. Předchozí článek
platí obdobně s tím, že o vyšší částce může rozhodnout POS.

Majetek OS

80.

OS samostatně hospodaří se svým majetkem a finančními prostředky.

81.

O správě a nakládání s veškerým movitým a nemovitým majetkem OS a finančními
prostředky získanými výběrem členských příspěvků nebo z jiných zdrojů, a cennými
papíry, rozhoduje VOS.

82.

O závazcích OS a nakládání s movitým majetkem OS má právo rozhodovat:
a) předseda OS do výše 10 000,- Kč,
b) POS do výše 100 000,- Kč.

Hlava druhá
Členové OS
I.
ZOOS

83.

Založení a vznik ZOOS jako odborové organizace se řídí občanským zákoníkem a
zákonem o veřejných rejstřících.

84.

ZOOS jsou odborovými organizacemi ve smyslu § 3046 občanského zákoníku a
představují základní organizační jednotky OS. ZOOS jsou právnickými osobami, vystupují
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v právních vztazích svým jménem a na svůj účet a odpovídají za své závazky. ZOOS
sdružují jako své členy fyzické osoby. Jménem ZOOS právně jedná statutární orgán,
kterým je Výbor (dále také jen „VZO“).
85.

ZOOS je povinna odvádět OS na jeho činnost podíl z členských příspěvků vybraných od
svých členů, a to ve výši a termínu uvedeném v těchto stanovách.

86.

ZOOS je při své činnosti povinna dodržovat právní předpisy, stanovy, vnitřní předpisy OS
a závazná rozhodnutí orgánů OS, případně PV, jehož je členem.

87.

ZOOS může upravit své vnitřní poměry stanovami ZOOS. Stanovy ZOOS nesmí být
v rozporu s těmito stanovami.

88.

Funkční období členů všech orgánů ZOOS je čtyřleté. Stanovy ZOOS mohou stanovit
odlišnou délku funkčního období v rozpětí tři až pět roků.
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89.

Vůči OS jsou neúčinná rozhodnutí, vnitřní předpisy či jiná pravidla ZOOS nebo jejich
orgánů, která odporují těmto stanovám nebo rozhodnutím orgánů OS.
Členská schůze nebo konference delegátů

90.

Členská schůze je nejvyšším orgánem ZOOS. Členská schůze:
a) rozhoduje o počtu uvolněných funkcionářů a rozsahu jejich uvolnění ze zaměstnání
k výkonu funkce člena orgánu ZOOS,
b) na základě návrhu VZO rozhoduje o delegaci některých svých pravomocí na konferenci
delegátů nebo PV,
c) může rozhodnout o vytvoření jiného orgánu ZOOS a delegovat na něj některé své
pravomoci; takový orgán se považuje za orgán odborové organizace ve smyslu
příslušných ustanovení zákoníku práce,
d) schvaluje Zásady hospodaření,
e) schvaluje způsob voleb a volební řád pro volbu členů orgánů a funkcionářů ZOOS,
f) rozhoduje o hospodaření a rozpočtu ZOOS,
g) bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky ZO
(PV),
h) rozhoduje o vyloučení člena z odborové organizace,
i) rozhoduje o tom, že ZOOS se stane členem PV nebo o vystoupení z PV,
j) rozhoduje o způsobu volby delegátů na sjezd OS,
k) dodržuje zásadu, že menšina má právo formulovat svá stanoviska a požadovat jejich
projednání,
l) rozhoduje o podání žádosti o přijetí za člena OS a o vystoupení z OS,
m) rozhoduje o zániku, rozdělení, sloučení nebo splynutí ZOOS a o způsobu vypořádání
majetku,
n) schvaluje usnesení, které je závazné pro všechny orgány a členy ZOOS (PV),
o) rozhoduje o dalších záležitostech, stanoví-li tak právní předpisy nebo stanovy OS,
p) přijímá svůj jednací řád, včetně možnosti hlasovat per rollam.
Výbor ZOOS (VZO)

91.

VZO je výkonným a statutárním orgánem, který řídí činnost ZOOS mezi zasedáními
členské schůze ZOOS. VZO tvoří nejméně 3 členové (předseda, místopředseda a
hospodář). VZO zastupuje ZOOS při právním jednání. Za Výbor jedná navenek samostatně
předseda ZOOS nebo každý z místopředsedů ZOOS. Předseda a místopředsedové ZOOS
jsou oprávněni jednat a podepisovat za ZOOS ve všech věcech dle pravomocí schválených
VZO.

92.

VZO je usnášeníschopný, je-li přítomna nejméně polovina jeho členů. VZO rozhoduje
většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů bude rozhodnuto hlasováním per
rollam. Podrobnosti o způsobu jednání VZO, přijímání usnesení, včetně účasti dalších osob
na jednání VZO upravuje jednací řád VZO.
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93.

VZO:
a) jedná za ZOOS vůči zaměstnavateli a reprezentuje ZOOS navenek,
b) uplatňuje oprávnění odborové organizace založená zákoníkem práce a dalšími právními
předpisy (zejména právo na informování, projednávání, spolurozhodování a kontrolu).
c) kolektivně vyjednává se zaměstnavatelem, pokud tuto pravomoc nepřevedla členská
schůze na PV na základě kompetenční dohody.
d) je povinen zaslat uzavřenou kolektivní smlouvu POS,
e) je povinen nejméně jednou ročně svolat jednání členské schůze ZOOS,
f) prosazuje zlepšování a zkvalitňování mzdových, sociálních a pracovních podmínek
svých členů a dalších zaměstnanců, které ZOOS ze zákona zastupuje
v pracovněprávních vztazích,
g) poskytuje pomoc svým členům v pracovněprávní a sociální oblasti a vyjadřuje se k
jejich žádostem o poskytnutí právní pomoci dle Řádu právní pomoci OS
a k žádostem o podporu nebo výpomoc z fondů OS,
h) předkládá členské schůzi ZOOS zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření,
i) může členské schůzi navrhnout delegaci některých svých pravomocí na konferenci
delegátů nebo PV,
j) přijímá svůj jednací řád, který řeší a upravuje pravidla jednání a rozhodování,
k) navrhuje z řad členů ZOOS vhodné kandidáty do orgánů OS, PV a jiných orgánů, jichž
je OS, ZOOS nebo PV členem; takový návrh může učinit samostatně nebo společně
s jinými ZOOS,
l) ohlašuje OS vznik smrtelného pracovního úrazu a pracovního úrazu zaměstnance, který
lékař určil za těžký, pokud tak neučiní zaměstnavatel,
m) rozhoduje o přijetí fyzické osoby za člena ZOOS,
n) odpovídá za včasné a správné odvedení členských příspěvků OS a PV.
o) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím
členské schůze vyhrazeny jinému orgánu ZOOS.
Předseda ZOOS

94.

Předseda ZOOS:
a) řídí zasedání VZO a informuje tento orgán o činnosti PV a OS,
b) odpovídá společně s hospodářem za hospodaření se svěřenými finančními prostředky a
movitým i nemovitým majetkem ZOOS,
c) zastupuje ZOOS ve styku s orgány veřejné správy a jinými subjekty.
Hospodář ZOOS

95.

Hospodář ZOOS odpovídá společně s předsedou ZOOS za hospodaření se svěřenými
finančními prostředky a movitým i nemovitým majetkem ZOOS.
Hospodaření a majetek ZOOS

96.

Příjmy základních organizací tvoří především členské příspěvky, výnosy z organizovaných
akcí, příjmy z jiné činnosti, dotace a dary a úroky. ZOOS je povinna důsledně vybírat od
svých členů členské příspěvky.
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97.

ZOOS sdružené v OS hospodaří se svým majetkem samostatně, rozhodují o jeho využívání,
převodech nebo zcizování. Svůj majetek musí ZOOS využívat v souladu se zájmy svých
členů a za účelem podpory hlavní činnosti ZOOS a OS.
Revizní komise nebo revizor účtů ZOOS

98.

Revizní komise (RK) nebo Revizor účtu (RÚ) je nezávislým orgánem, který provádí
kontrolu hospodaření s finančními prostředky a ostatním majetkem ZOOS. Má-li ZOOS
méně než 10 členů, může místo zřízení RK nebo RÚ rozhodnout, že:
a) o zajištění činnosti RK požádá OS, nebo
b) úkoly RK bude plnit VZO.

99.

RK nebo RÚ kontroluje čerpání rozpočtu a dodržování Zásad hospodaření orgánů ZOOS.
Dále kontroluje plnění usnesení členských schůzí ZOOS. ZA tím účelem může RK nebo
RÚ nahlížet do všech účetních dokladů a vyžadovat od VZO poskytnutí veškeré nezbytné
součinnosti. Výsledky svých kontrol předkládá VZO. Předseda RK, jeho pověřený
zástupce nebo RÚ mají právo účastnit se zasedání orgánů ZOOS.

100.

Počet členů RK je zpravidla lichý.
Člen ZOOS
Vznik členství

101.

Členství fyzické osoby v ZOOS vzniká rozhodnutím VZO o přijetí uchazeče o členství za
člena ZOOS. Členem ZOOS může být každá osoba starší 15 let, která o členství v ZOOS
požádala vyplněním písemné přihlášky, v níž se zavázala dodržovat povinnosti vyplývající
ze stanov. Dokladem o členství je členský průkaz, který vystaví ZOOS. V případě přestupu
člena do jiné ZOOS v rámci OS se původní členství považuje za ukončené nejpozději dnem
předcházejícím dni přijetí za člena jiné ZOOS. Člen je povinen o této skutečnosti
bezodkladně informovat ZOOS, u níž jeho členství končí. Po doplacení členského
příspěvku za mezidobí přestupu se členství posuzuje jako nepřerušené.
Zánik členství

102.

Členství v ZOOS zaniká v důsledku:
a) rozhodnutí člena o ukončení členství; toto rozhodnutí musí být písemné a musí být
doručeno VZO; členství končí v den doručení,
b) rozhodnutí VZO o vyloučení v důsledku prodlení s placením členských příspěvků
trvajícím déle než 3 měsíce; toto rozhodnutí musí být písemné a musí být členovi
doručeno; členství končí v den doručení,
c) rozhodnutí VZO o vyloučení v důsledku závažného či opětovného porušení některé
z povinnosti člena ZOOS; toto rozhodnutí musí být písemné a musí být členovi
doručeno; členství končí v den doručení,
d) úmrtí člena ZOOS nebo jeho prohlášení za mrtvého.
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Práva a povinnosti člena

103.
a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

Člen ZOOS má právo:
volit a být volen do orgánů OS, dle postupu stanoveného volebním řádem pro volbu
příslušného orgánu a za podmínek dále stanovených,
aktivně se podílet na činnosti všech orgánů OS. Za tímto účelem může podávat návrhy,
podněty, připomínky, stížnosti a vznášet dotazy na všechny orgány OS, které jsou
povinny jeho návrhy projednat a řešit,
účastnit se jednání všech orgánů OS, pokud se jedná o jeho osobu nebo pokud se jedná
o jím podané náměty a nahlédnout do všech materiálů, které se týkají jeho osoby.
Pozvání musí být provedeno písemnou formou, pokud nebude dohodnuto jinak,
na obhajobu svých názorů a činů. Stejně tak má právo na orgánech OS požadovat
obhajobu a ochranu svých práv a oprávněných zájmů vyplývajících zejména z
pracovněprávních vztahů a členství v ZOOS sdružené v OS,
na využívání bezplatné právní pomoci, zejména v oblasti pracovněprávních vztahů,
mzdové, sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění a bezpečnosti práce, za
podmínek stanovených Řádem právní pomoci OS, příp. schválených POS,
na informace o činnosti všech orgánů OS a opatřeních, která byla přijata orgány OS.
na odborové vzdělávání,
odvolat se k POS proti rozhodnutí o jeho vyloučení ze ZOOS. Odvolání má odkladný
účinek. Lhůta pro podání odvolání činí 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo
oznámeno, nebo doručeno, rozhodnutí o jeho vyloučení ze ZOOS,
žádat o poskytnutí finanční pomoci z fondů OS za podmínek stanovených OS,
na finanční podporu při stávce organizované OS, odpovídající zásadám pro vyhlášení
stávkové pohotovosti, stávky a statutu Stávkového fondu OS,
podílet se na přímých výhodách členů OS při využívání prostředků a zařízení OS a jeho
ZOOS, podle pravidel schválených příslušným orgánem OS, resp. příslušné ZOOS a
PV.

104. Člen ZOOS je povinen:
a) dodržovat stanovy OS a rozhodnutí orgánů OS,
b) řádně plnit povinnosti vyplývající z usnesení orgánů OS a ZOOS,
c) řádně vykonávat volenou funkci nebo svěřené úkoly a nést za ně odpovědnost;
pečovat o majetek OS, PV a ZOOS.
II.
Podnikový výbor (PV)
105.

ZOOS sdružené v OS, které působí u určitého zaměstnavatele nebo skupiny
zaměstnavatelů, mohou za účelem koordinace společné činnosti u zaměstnavatele nebo
skupiny zaměstnavatelů, především při přípravě a průběhu kolektivního vyjednávání,
zakládat PV a stávat se jejich členy.
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106.

PV je jako zvláštní druh sdružení odborových organizací členem a může se stát členem OS.
PV je odborovou organizací ve smyslu § 3046 zákona občanského zákoníku. PV je
právnickou osobou, má právní osobnost, vystupuje v právních vztazích svým jménem a
jedná na svůj účet a odpovědnost.

107.

ZOOS mohou na PV přenést některá svá oprávnění. Podobu a rozsah těchto oprávnění
vymezí kompetenční dohoda mezi ZOOS a PV. Tato dohoda může upravit také pravidla
činnosti, organizační uspořádání a kompetence jeho orgánů.

108.

PV nemá povinnost platit OS členské příspěvky a v případě zániku OS nemá právo na
majetkové vypořádání. Na PV se nevztahují ustanovení těchto stanov upravující právo
členů volit a být volen do orgánů OS.

109.

Statutárním orgánem PV je vedení, které ze svého středu volí předsedu PV. Vedení PV má
zpravidla 3 členy. O způsobu ustavení vedení PV rozhoduje sám PV. Pro organizační
uspořádání, činnost a kompetence orgánů PV se přiměřeně použijí pravidla týkající se
ZOOS.
III.
Seskupení členů

110.

Pokud jsou u jednoho zaměstnavatele v pracovním poměru alespoň 3 individuální členové
OS, mohou požádat o založení seskupení členů. Seskupení členů vzniká na základě
rozhodnutí VOS. Seskupení členů nemá právní osobnost. Vyjma zaměstnavatelů, kde
aktivně působí naše ZOOS.

111.

Oprávnění odborové organizace vykonává u zaměstnavatele, u něhož vzniklo seskupení
členů, OS. Vznik oprávnění odborové organizace se řídí § 286 odst. 3 a 4 zákoníku práce.

112.

Za seskupení členů bude vůči zaměstnavateli jednat, kolektivně vyjednávat a uplatňovat
oprávnění odborové organizace v pracovněprávních vztazích člen POS pověřený k tomu
rozhodnutím POS, případně jiná osoba pověřená k tomu rozhodnutím POS.

113.

Bližší podmínky fungování seskupení členů stanoví vnitřní předpis OS.
Hlava třetí
Společná a závěrečná ustanovení

114.

Zánikem členství v OS nevzniká ZOOS, ani jiným členům nárok na jakékoliv finanční,
majetkové nebo jiné vyrovnání mezi těmito subjekty a OS.
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115.

OS zaniká dobrovolným rozpuštěním, splynutím nebo sloučením s jiným svazem. O
rozpuštění, splynutí nebo sloučení rozhoduje sjezd. V návaznosti na přijetí rozhodnutí
sjezdu o zániku OS určí sjezd likvidátora, který provede likvidaci majetku OS podle
pravidel obsažených v občanském zákoníku.

116.

Člen orgánu OS, PV nebo ZOOS může ze své funkce odstoupit, přičemž výkon funkce
končí dnem doručení písemného oznámení o odstoupení orgánu, jehož je daná osoba
členem, není-li v odstoupení uveden pozdější den.

117.

Případné vnitřní spory (mezi členy ZOOS, mezi členy a ZOOS, mezi ZOOS navzájem,
mezi ZOOS a PV apod.) se nejdříve pokusí smírně vyřešit člen POS pověřený k tomu
rozhodnutím POS. Výsledkem tohoto smírčího řízení je návrh řešení sporu, který předloží
pověřený člen POS. Proti tomuto návrhu může kterákoli ze sporných stran do 7 dnů podat
písemné odvolání. Odvolání musí obsahovat důvody pro nesouhlas s návrhem řešení a
musí být doručeno předsedovi OS. O odvolání rozhodne VOS.

118.

Zastoupení při jednání a hlasování orgánů OS, s výjimkou sjezdu, není dovoleno.

119.

Hrozí-li OS v důsledku prodlení zvlášť závažné ztráty nebo vznik zvlášť závažné škody,
může POS rozhodnout o některých majetkových otázkách hlasováním per rollam. Jde-li o
rozhodnutí, ke kterým je jinak třeba předchozího souhlasu VOS nebo sjezdu OS, může
POS o takové otázce rozhodnout pouze na základě výsledku hlasování všech ZOOS a
v souladu s ním. ZOOS mohou svoji vůli vyjádřit i hlasováním per rollam, přičemž každá
ZOOS má při hlasování jeden hlas. PV se hlasování neúčastní.

120.

Hlasování per rollam se může uplatnit i při rozhodování dalších orgánů OS a ZOOS.
Způsob a forma hlasování per rollam musí odpovídat standardům stanoveným vnitřním
předpisem OS. Bližší pravidla mohou upravit Jednací řády příslušných orgánů.

121.

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení delegáty sjezdu OS a současně
k tomuto datu nahrazují stanovy schválené delegáty sjezdu OS dne 10. 3. 2016.

Schváleno delegáty sjezdu konaného dne 5.3.2020

18

