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Odborový svaz pracovníků peněžnictví a 
pojištovnictví 

 
 OS sdružuje jako své členy fyzické osoby, kterými jsou především zaměstnanci bank, 
pojišťoven, ale i jiných zaměstnavatelských subjektů, a právnické osoby, jimiž jsou 
pobočné odborové organizace (základní odborové organizace /dále také jen "ZOOS"/ a 
podnikové výbory /dále také jen "PV"/). Stanovami  OS je přiznána všem pobočným 
odborovým organizacím plná právní osobnost a svéprávnost ve smyslu občanského 
zákoníku.  
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ZOOS je samosprávný a dobrovolný 
svazek fyzických osob s vlastní právní 
subjektivitou  

 
ZOOS mohou  vytvářet PV, za účelem 
odborové činnosti u konkrétních 
zaměstnavatelů především pak k 
přípravě a jednání o uzavření kolektivní 
smlouvy. (PV není pro ZOOS nadřízenou 
složkou). ZOOS  mohou na PV  přenést 
některé své kompetence vymezené v 
samostatné dohodě uzavřené mezi 
členskými ZOOS a PV.  
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Výbor ZOOS je statutárním orgánem 
odborové organizace. 
RK ZO je kontrolním orgánem ZOOS. 

Statutárním orgánem PV je vedení PV 
(předsednictvo), zpravidla 3 členné. 
RK PV je kontrolním orgán PV 
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ČMKOS 
(Českomoravská konfederace odborových svazů) 

Českomoravská konfederace odborových svazů 
je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným 
a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je 
ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden 
ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli 
v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské 
odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a 
Odborového poradního výboru při OECD (TUAC). 
 

OS 

OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví je členem ČMKOS. 
(ČMKOS  není nadřízenou složkou odborových svazů). 
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