STANOVY

STANOVY
Odborového svazu zamě
stnancůpoš
tovních,
telekomunikač
ních a novinových služ
eb
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
1.

Odborový svaz zamě
stnancůpoš
tovních, telekomunikač
ních a novinových služ
eb (dále též
OS ZPTNS) je odborovou organizací, sdruž
ující prostř
ednictvím základních organizací (dále též
ZO OS) př
eváž
nězamě
stnance a dů
chodce (bývalé zamě
stnance) ekonomických subjektů
pů
sobících v oboru poš
tovních, telekomunikač
ních, novinových, logistických, informač
ních
a komunikač
ních technologií v České republice bez ohledu na jejich sociální postavení,
národnost, politickou př
ísluš
nost a nábož
enství.

2.

Oficiální zkratka názvu Odborového svazu zamě
stnanců poš
tovních, telekomunikač
ních
a novinových služ
eb je OS ZPTNS.

3.

Sídlem OS ZPTNS je nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3.

4.

Identifikač
ní č
íslo: 00225487

5.

OS ZPTNS je politicky, ekonomicky a organizač
něsamostatný, nezávislý na politických stranách,
státních a hospodář
ských orgánech. Se svým majetkem a finanč
ními prostř
edky hospodař
í
samostatně
. OS ZPTNS je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem.

6.

Odborový svaz zamě
stnancůpoš
tovních, telekomunikač
ních a novinových služ
eb je odborovou
organizací podle př
ísluš
ných ustanovení zákona č
. 89/2012 Sb., obč
anského zákoníku.

7.

OS ZPTNS sdruž
uje jednotlivé ZO OS.

8.

Rada OS ZPTNS je statutárním orgánem OS ZPTNS a výkonným orgánem OS ZPTNS, jejím
jménem jedná př
edseda OS ZPTNS nebo místopř
edseda OS ZPTNS.
Článek 2

1.

Posláním odborového svazu je obhajovat práva zamě
stnanců
, prosazovat sociální, ekonomické,
pracovní, zdravotní, ekologické a ostatní oprávně
né zájmy svých č
lenů
. Být jedním z garantů
demokratického vývoje společ
nosti a ochrany lidských a obč
anských práv.
Z tohoto dů
vodu jedná s odborovými svazy, společ
enskými a zájmovými organizacemi,
obč
anskými iniciativami, politickými stranami a osobnostmi, usilujícími o rozvoj demokratické
společ
nosti doma a v zahranič
í.
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2.

OS ZPTNS se zapojuje v rámci své č
innosti do národních (př
edevš
ím Českomoravské
konfederace odborových svazů– dále téžČMKOS) i mezinárodních (př
edevš
ím – UNI Global
Union) odborových organizací, př
ípadnědalš
ích programověblízkých odborových sdruž
ení.
Prostř
ednictvím svých zástupcůse podílí na č
innosti evropských rad zamě
stnanců
.

3.

Orgány OS ZPTNS jsou voleny č
leny ze zdola nahoru a za svoji č
innost odpovídají č
lenů
m.

4.

Volební období vš
ech orgánůOS ZPTNS je maximálněpě
tileté. Volební období Zastupitelstva
OS ZPTNS a Rady OS ZPTNS je pě
tileté. Délka volebního období orgánůZO OS a KOV je
stanovena v základních dokumentech tě
chto subjektů
.
Článek 3
Hlavní úkoly odborového svazu

1.

K hlavním úkolů
m OS ZPTNS zejména patř
í:
a) úč
inná obhajoba práv a oprávně
ných nárokůa zájmůč
lenů
;
b) prosazování jejich zájmůprostř
ednictvím návrhůa stanovisek, zejména v oblasti sociální,
mzdové, pracovně
právní, bezpeč
nosti a ochrany zdraví př
i práci (dále téžBOZP), ochrana
pracovních míst, a to př
i jednání s př
ísluš
nými orgány a institucemi vč
etněuzavírání
kolektivních smluv vyš
š
ího stupněa koordinace uzavírání na něnavazujících podnikových
kolektivních smluv;
c) využ
ívání vš
ech dostupných zákonných a odborových prostř
edků
, protestních akcí vč
etně
nejkrajně
jš
í formy - stávky př
i obhajoběpráv a oprávně
ných zájmůč
lenů
;
d) prosazování práva zákonodárné iniciativy odborů na samostatných jednáních se
zákonodárnými sbory a státními orgány a uplatň
ování př
ipomínek k legislativním návrhů
m
prostř
ednictvím ČMKOS;
e) poskytování bezplatné právní pomoci č
lenů
m v souladu s Řádem právní pomoci OS ZPTNS;
f) podpora č
innosti skupin seniorů
, mladých odborář
ůa dalš
ích specifických skupin;
g) provádě
ní kontroly BOZP prostř
ednictvím svazové inspekce, dobrovolných inspektorů
bezpeč
nosti práce ZO OS a kontroly sociálního i pracovně
právního zajiš
tě
ní č
lenů
, kteř
í jsou
v pracovním pomě
ru;
h) zabezpeč
ovat informovanost č
lenůo č
innostech a stanoviscích OS ZPTNS, soustavně
získávat veř
ejné míně
ní za úč
elem prosazování pož
adavkůa cílůOS ZPTNS a odborů
.

2.

OS ZPTNS uplatň
uje ve své č
innosti principy solidarity a loajality mezi odborovými organizacemi
a jednotlivými č
leny, které sdruž
uje.
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ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ V OS ZPTNS
Článek 4
1.

Členství v OS ZPTNS je dobrovolné a vzniká zaevidování v ně
které ZO OS nebo se mů
ž
e jednat
oč
lenství individuální v OS ZPTNS, které vzniká př
ímým zaevidováním správním aparátem
OS ZPTNS.

2.

Členství vzniká dnem zaevidováním č
lena na základěpísemné př
ihláš
ky po jejím projednání
v př
ísluš
ném odborovém orgánu ZO OS. ZO OS mají povinnost vést evidenci č
lenůminimálně
v rozsahu: př
íjmení a jméno, datum narození, bydliš
tě
, př
ípadnědalš
í kontakty jako telefonní
spojení, email.

3.

Členem ZO OS mů
ž
e být kaž
dý obč
an České republiky, který dovrš
il 15 let, zamě
stnanec,
dů
chodce, nezamě
stnaný jakoži cizí státní př
ísluš
ník legálněpracující na území České republiky,
jehožoprávně
né zamě
stnanecké zájmy OS ZPTNS hájí podle č
l. 1 tě
chto Stanov.

4.

Dř
ívě
jš
íč
lenství v odborech lze na základěrozhodnutí ZO OS započ
ítat:
-

v př
ípadech př
eruš
ení nebo pozastavení č
lenství;
v př
ípadech č
lenství v jiném odborovém svazu.
Článek 5
Práva a povinnosti č
lena

1.

Kaž
dý č
len má stejná práva a povinnosti:
- volit a být volen do odborových orgánů
;
- využ
ívat výhod, které OS ZPTNS poskytuje svým č
lenů
m;
- využ
ívat mož
nosti ochrany a podpory svých práv a bezplatného poradenství v oblasti
pracovně
právní a sociální, vč
etněoblasti mzdové;
- úč
astnit se jednání kteréhokoliv odborového orgánu po dobu projednávání jeho zálež
itosti;
- být informován o vš
ech základních otázkách OS ZPTNS a vyjadř
ovat se k nim;
- podávat námě
ty, návrhy, př
ipomínky, odvolání proti rozhodnutí a vyž
adovat informace o jejich
využ
ití a vyř
ízení;
- dodrž
ovat Stanovy OS ZPTNS;
- respektovat usnesení orgánůOS ZPTNS a ZO OS;
- úč
astnit se protestní akce, pro kterou hlasoval;
- úč
astnit se stávky, se kterou podpisem projevil souhlas;
- hradit ve stanovené výš
i a vč
as č
lenské př
íspě
vky.

2.

Funkcionář
em mů
ž
e být zvolena pouze fyzická osoba plněsvéprávná.

3.

Člen zvolený do funkce se ujímá funkce dnem zvolení.
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4.

Členové, jakož
to zvolení nebo delegovaní funkcionář
i orgánůvš
ech stupň
ůstruktury OS ZPTNS
jsou povinni o č
innosti tě
chto orgánů
, v nichžvykonávají funkci informovat č
leny ZO OS.

5.

Funkce č
lena v odborových orgánech zaniká: (i) písemnou rezignací; (ii) odvoláním z funkce; (iii)
uplynutím funkč
ního období; (iv) úmrtím.
Článek 6

1.

Členství v ZO OS zaniká: (i) vystoupením č
lena na základějeho písemného oznámení;
(ii) vylouč
ením; (iii) úmrtím.

2.

Člen, který vystupuje ze ZO OS je povinen odevzdat č
lenský prů
kaz.

3.

Člen, který neodů
vodně
něneplatí př
íspě
vky déle než3 mě
síce a nezaplatil je ani ve lhů
tě
prokazatelněstanovené písemnou formou, anebo č
len, který hrubým způ
sobem poš
kodil zájmy
OS ZPTNS nebo ZO OS, pozbývá č
lenství vylouč
ením.

4.

Vylouč
ení č
lena provádí usnesením Výbor ZO OS podle svého jednacího ř
ádu. Člen má právo
odvolat se k Revizní komisi ZO OS, následněk RaděOS ZPTNS. Vylouč
ený č
len je povinen
vrátit č
lenský prů
kaz základní organizaci.

5. Dnem zániku č
lenství zanikají č
lenovi veš
kerá č
lenská práva a povinnosti.
6. V př
ípadězániku ZO OS má č
len právo př
ejít do jiné ZO OS.
7. Na č
lena s individuálním č
lenstvím v OS ZPTNS se př
imě
ř
eněvztahují odst. 1 – 6 tohoto č
lánku.
Článek 7
Členský průkaz
1.

Dokladem č
lenství je č
lenský prů
kaz, který je majetkem OS ZPTNS. Evidenci č
lenských prů
kazů
vedou př
ísluš
né ZO OS.

2.

Př
i jednání v odborář
ských zálež
itostech je č
len povinen, na pož
ádání, prokázat se č
lenským
prů
kazem nebo potvrzeným výpisem z elektronické databáze č
lenůZO OS.
Článek 8
Členské př
íspě
vky

1.

Kaž
dý č
len je povinen hradit č
lenské př
íspě
vky podle tě
chto Stanov. Členové, kteř
í pobírají mzdu
nebo jinou odmě
nu, př
ípadnědávku mzdu nahrazující, platí př
íspě
vek minimálněve výš
i 1%
(nejvýš
e vš
ak 400 Kč
) z výsledné mzdy (odmě
ny), funkč
ních pož
itkůnebo dávek mzdu
nahrazujících po odeč
tení př
íspě
vkůna sociální a zdravotní pojiš
tě
ní a zálohy na daňz př
íjmu.
O vyš
š
ím č
lenském př
íspě
vku pro úč
elové použ
ití mů
ž
e rozhodnout č
lenská schů
ze nebo
konference delegátůZO OS. Toto usnesení je závazné pouze pro č
leny této ZO OS.
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2.

Členové, kteř
í se př
ipravují na své povolání, studující, nezamě
stnaní, ž
eny na mateř
ské
ač
lenové na rodič
ovské dovolené a dů
chodci platí jednotný př
íspě
vek minimálněve výš
i 10 Kč
mě
síč
ně
. O vyš
š
ím č
lenském př
íspě
vku mů
ž
e rozhodnout č
lenská schů
ze nebo konference
delegátůZO OS pro úč
elové použ
ití. Toto usnesení je závazné pouze pro č
leny této ZO OS.

ČÁST TŘETÍ
STRUKTURA ODBOROVÉHO SVAZU
Článek 9
1.

Strukturu odborového svazu tvoř
í:
a) Základní organizace odborového svazu (ZO OS),
b) Koordinač
ní odborové výbory (dále téžKOV), které se dě
lí na (i) Oblastní (územní)
koordinač
ní odborové výbory; (ii) Podnikové koordinač
ní odborové výbory.

2.

OS ZPTNS má mož
nost mít zástupce v Regionální raděodborových svazů(dále jen „RROS“),
která je orgánem Českomoravské konfederace odborových svazů
. RROS reprezentují odborové
svazy v daném kraji (regionu) a jsou souč
asněpartnery vš
em krajským orgánů
m a institucím
státního, komunálního a zamě
stnavatelského sektoru.

3.

Zástupce do RROS jmenuje př
edseda OS ZPTNS, a to na základědoporuč
ení ZO OS daného
regionu (kraje) a po projednání v RaděOS ZPTNS.

Základní organizace
Článek 10
1.

OS ZPTNS sdruž
uje jednotlivé ZO OS, které se ztotož
ní s Programem a Stanovami OS ZPTNS,
podílí se na jejich realizaci a respektuj usnesení orgánůOS ZPTNS.

2.

ZO OS mají právní subjektivitu a jsou oprávně
ny jednat svým jménem. Mají právo nakládat se
svým majetkem, vstupovat do smluvních vztahůs jinými fyzickými a právnickými osobami
a nesou odpově
dnost z tě
chto vztahůvyplývající. Podmínkou vzniku a trvání ZO OS je mít
minimální poč
et 3 č
lenů
.

3.

Rada OS ZPTNS schvaluje př
istoupení ZO OS do OS ZPTNS. Členství ZO OS ve dvou nebo
více odborových svazech je nepř
ípustné.

4.

Základní organizací ve smyslu tě
chto Stanov je ZO OS sdruž
ující č
leny u jednoho
zamě
stnavatele, u více zamě
stnavatelůnebo na urč
itém vymezeném územním principu.
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5.

Vš
echny ZO OS mají stejná práva, povinnosti a odpově
dnost. Kaž
dá ZO OS ve vnitrosvazovém
styku použ
ívá př
idě
lené organizač
ní č
íslo.

6.

Členství ZO OS v OS ZPTNS zaniká:
- vystoupením ZO OS;
- př
emě
nou ZO OS na základěrozhodnutí č
lenské schů
ze nebo konference;
- zruš
ením ZO OS na základěrozhodnutí č
lenské schů
ze nebo konference nebo poklesne-li
poč
et č
lenůpod tř
i;
- vylouč
ením pro opakované neplně
ní povinností vů
č
i OS ZPTNS nebo pro hrubé poruš
ení
zájmůOS ZPTNS.

7.

ZO OS jsou evidovány v souladu s platnou právní úpravou ve veř
ejném rejstř
íku vedeným
př
ísluš
ným orgánem státní správy. Veš
kerá jednání ZO OS týkající se vzniku, změ
ny a zániku ve
vztahu k veř
ejnému rejstř
íku č
iní a př
ísluš
ná podání podává odborový svaz.

Článek 11
Zruš
ení, vylouč
ení ZO OS
1.

OS ZPTNS nemá vů
č
i ZO OS, které vystoupily, byly zruš
eny nebo vylouč
eny, ž
ádné majetkové
nebo finanč
ní závazky. Na OS ZPTNS ze zruš
ené nebo vylouč
ené ZO OS nepř
echázejí ž
ádné
majetkové nebo finanč
ní závazky. Dnem zániku č
lenství ZO OS zanikají vš
echna práva
a povinnosti této ZO OS vů
č
i OS ZPTNS, pokud není mezi ZO OS a OS ZPTNS stanoveno jinak.

2.

Zápis z č
lenské schů
ze nebo konference, která rozhodla o zruš
ení ZO OS, bude zaslán
OS ZPTNS a ově
ř
en revizní komisí OS ZPTNS. Podmínkou zruš
ení ZO OS je provedení
majetkového vypoř
ádání (likvidace), které musí probě
hnout př
ed zánikem ZO OS. Souč
asněse
zápisem z č
lenské schů
ze nebo konference je ZO OS povinna OS ZPTNS dolož
it veš
keré listiny
a dokumenty vztahující se ke zruš
ení ZO OS.

3.

Není-li odvod č
lenských př
íspě
vkůZO OS proveden za období př
esahující 3 mě
síce, bude ZO
OS písemněvyzvána k nápravě
. Př
i nerespektování stanovené lhů
ty ze strany ZO OS mů
ž
e
Revizní komise OS ZPTNS provést kontrolu správnosti odvodu č
lenských př
íspě
vkůtéto ZO OS
vů
č
i OS ZPTNS.

4.

Rada OS ZPTNS na základěvýsledkůprovedené kontroly, se kterými budou č
lenové př
ísluš
né
ZO OS seznámeni, rozhodne o dalš
ím postupu vů
č
i ZO OS.

5.

Rada OS ZPTNS př
ed tím, nežpř
ísluš
nou ZO OS vylouč
í, mů
ž
e rozhodnout, ž
e na dobu nejdéle
6 mě
sícůpozastavuje poskytování služ
eb ze strany OS ZPTNS. Proti tomuto rozhodnutí se ZO
OS mů
ž
e ve lhů
tě30 dnůod obdrž
ení rozhodnutí písemněodvolat k Zastupitelstvu OS ZPTNS.
Zastupitelstvo OS ZPTNS o př
edlož
eném odvolání proti rozhodnutí Rady OS ZPTNS rozhodne
na nejbliž
š
ím svém jednání.
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6.

V př
ípaděprokázaného hrubého poruš
ení zájmůOS ZPTNS a př
i soustavném neplně
ní usnesení
orgánůOS ZPTNS rozhodne o př
ípadném vylouč
ení Rada OS ZPTNS. Proti rozhodnutí se lze do
30 dnůod obdrž
ení rozhodnutí o vylouč
ení písemněodvolat k Zastupitelstvu OS ZPTNS.
Zastupitelstvo OS ZPTNS rozhodne na nejbliž
š
ím svém jednání.
Článek 12

1.

Základní organizace OS ZPTNS zejména:
- se ve své č
innosti ř
ídí Stanovami a Programem OS ZPTNS, vlastními základními dokumenty,
kterými jsou Statut, Jednací ř
ád, Volební ř
ád a Zásady hospodař
ení;
- zastupuje své č
leny př
i jednáních s př
edstaviteli zamě
stnavatelů
, jejichžzamě
stnanci jsou
v ZO OS sdruž
eni;
- je oprávně
na podílet se na kolektivním vyjednávání a v př
ípaděexistence zamě
stnavatele
s právem uzavírat kolektivní smlouvy uzavírat s ním kolektivní smlouvu;
- informuje č
leny o postupu př
i uplatň
ování a prosazování jejich zájmůa potř
eb;
- spolurozhoduje s př
ísluš
nými zamě
stnavateli ve vě
cech uvedených v zákoníku práce a v jeho
provádě
cích př
edpisech, př
ípadnědalš
ích zákonných normách;
- ve smyslu zákoníku práce informuje vš
echny zamě
stnance;
- zajiš
ť
uje právní pomoc v př
ípaděpracovně
právního sporu svého č
lena podle Řádu právní
pomoci OS ZPTNS;
- hospodař
í s finanč
ními prostř
edky a ostatním majetkem ZO OS podle zásad stanovených
ZO OS, př
ič
emžkontrolu tohoto hospodař
ení provádí nejménějedenkrát roč
něrevizní komise
ZO OS;
- provádí kontrolu dodrž
ování BOZP v rozsahu daném platnými právními př
edpisy;
- je oprávně
na navrhovat kandidáty do vš
ech volených i ostatních orgánůOS ZPTNS, podává
orgánů
m OS ZPTNS námě
ty, návrhy a př
ipomínky a vyž
aduje informace o jejich vyř
ízení
a následněinformuje č
leny.

2.

Nejvyš
š
ím orgánem ZO OS je č
lenská schů
ze nebo konference delegátů
, která rozhoduje
o vš
ech dů
lež
itých otázkách č
innosti organizace, zejména o vnitř
ní struktuř
e, jejích orgánech,
o uvolň
ování funkcionář
ůpro výkon funkce a o využ
ívání finanč
ních prostř
edkůa majetku
základní organizace. Schvaluje Zásady hospodař
ení, rozpoč
et a výsledky hospodař
ení.
Schvaluje základní dokumenty ZO OS. Výbor ZO OS zaš
le kopie tě
chto dokumentů(mimo
rozpoč
et a výsledky hospodař
ení) a protokol o volbách neprodleněpo schválení k ulož
ení
správnímu aparátu OS ZPTNS.

3.

ZO OS má právo mít zastoupení v Zastupitelstvu OS ZPTNS. Toto právo jí vzniká po 6 mě
sících
od př
ijetí do OS ZPTNS př
i plně
ní vš
ech povinností pro ZO OS ze Stanov vyplývajících. Pokud je
ZO OS sdruž
ena v oblastním (územním) KOV je zástupce volen dle č
l. 18 odst. 2 tě
chto Stanov.
Není-li ZO OS sdruž
ena v oblastním (územním) KOV je zástupce ZO OS volen dle jejího
volebního ř
ádu. Takto zvolený zástupce má v Zastupitelstvu OS ZPTNS hlas poradní do doby
schválení slož
ení Zastupitelstva OS ZPTNS sjezdem OS ZPTNS.
7
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4.

Statutárním orgánem ZO OS je výbor nebo př
edseda, který ř
ídí č
innost ZO OS mezi č
lenskými
schů
zemi nebo konferencemi. Za ZO OS jedná př
edseda nebo místopř
edseda nebo př
ípadně
pově
ř
ený č
len výboru. Volba Výboru ZO OS se provádí podle volebního ř
ádu ZO OS.

5.

Výbor ZO OS svolává podle potř
eby, nejméně1 x za rok, č
lenskou schů
zi nebo konferenci
delegátůZO OS. Výbor ZO OS je povinen svolat č
lenskou schů
zi nebo konferenci delegátů
ZO OS i v př
ípadě
, pož
ádá-li o to nejméně1/3 č
lenské základny.

6.

V př
ípadě
,ž
e nejsou konány ř
ádné volby orgánůZO OS do uplynutí funkč
ního období, funkč
ní
období př
edsedy výboru ZO OS se prodluž
uje do zvolení nových č
lenůvýboru základní
organizace, nejdéle vš
ak o š
est mě
sícůod skonč
ení funkč
ního období.

7.

ZO OS dává oprávně
ní OS ZPTNS prostř
ednictvím Revizní komice OS ZPTNS provést alespoň
1x za volební období kontrolu svého hospodař
ení.

8.

Kaž
dá ZO OS má právo na vyhláš
ení stávky, pokud to není v rozporu s obecněplatnými
právními př
edpisy. Mů
ž
e tak uč
init ažpoté, co ve vě
cech zásadního významu byly vyč
erpány
vš
echny mož
nosti v souč
innosti s OS ZPTNS k dosaž
ení dohody se zamě
stnavatelem.

9. Za úč
elem společ
ného postupu a spolupráce se mohou ZO OS vzájemněsdruž
ovat.
Koordinač
ní odborové výbory
Článek 13
Společ
ná ustanovení
1.

V zájmu sjednocování postupu ZO OS k ř
eš
ení sociálních, mzdových, pracovně
právních,
ekonomických a ostatních otázek, které se týkají potř
eb, zájmůa nárokůč
lenůse mohou vytvář
et
oblastní (územní) a podnikové koordinač
ní odborové výbory. KOV na vš
ech stupních mají právní
subjektivitu a jejich vnitř
ní uspoř
ádání a práva a povinnosti z právní subjektivity vyplývající jsou
obdobné jako v př
ípaděZO OS.

2.

Oblastní KOV sdruž
uje zástupce ZO OS v rámci regionůnebo dané oblasti podle oborového
zamě
ř
ení. Vymezení regionu nebo dané oblasti př
ísluš
í do kompetence podnikových KOV.
V dané oblasti (území) pů
sobí jen jeden KOV.

3.

KOV jsou př
ísluš
nými odborovými orgány pro projednávání, informování č
lenůa zamě
stnanců
podle zákoníku práce a realizaci úkolův oblasti BOZP. V př
ípaděexistence oprávně
ného
hospodář
ského partnera i k uzavírání kolektivních smluv. Dalš
í konkrétní kompetence jim mohou
být př
edány ZO OS dané oblasti.

4.

Sdruž
ené oblastní (územní) KOV mohou vzniknout v př
ípadězájmu ZO OS sdruž
ených
v profesních KOV daného regionu za úč
elem zlepš
ení vnitroodborové č
innosti v daném regionu.

5.

KOV volí ze svých č
lenůpř
edsedu a místopř
edsedu/y KOV podle vlastního volebního a jednacího
ř
ádu.
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6.

Oblastní, podnikové a sdruž
ené KOV schvalují svů
j statut, jednací ř
ád, volební ř
ád, rozpoč
et
a zásady hospodař
ení. KOV zaš
le kopie tě
chto dokumentů(mimo rozpoč
et) a volební protokol
neprodleněpo schválení k ulož
ení správnímu aparátu OS ZPTNS.

7. KOV dává oprávně
ní OS ZPTNS prostř
ednictvím Revizní komise OS ZPTNS provést alespoň1x
za volební období kontrolu svého hospodař
ení.
Článek 14
Oblastní (územní) koordinač
ní odborové výbory
Oblastní (územní) KOV volí a odvolává své zástupce do podnikového koordinač
ního výboru. Volí
a odvolává zástupce do Rady OS ZPTNS. V př
ípaděneexistence oblastního (územního) KOV
volí a odvolává své zástupce do podnikového koordinač
ního výboru ZO OS.
Článek 15
Podnikové koordinač
ní odborové výbory
1.

Podnikový KOV je slož
en z volených zástupcůoblastních KOV zamě
stnavatelského subjektu, je
partnerem podnikatelskému subjektu zapsanému v obchodním rejstř
íku.

2.

Podnikový KOV je př
ísluš
ným odborovým orgánem pro kolektivní vyjednávání a uzavírání
kolektivní smlouvy, kontrole plně
ní kolektivní smlouvy a ř
eš
ení zásadních otázek ve vztahu
k zamě
stnavateli. U jednoho zamě
stnavatele mů
ž
e pů
sobit pouze jeden podnikový KOV.

3.

Př
edseda nebo místopř
edseda podnikového KOV podepisuje podnikovou kolektivní smlouvu.
Tento podnikový KOV je oprávně
n vydávat doporuč
ení smě
rem k ZO OS a KOV v ně
m
sdruž
ených.

4.

Podnikové KOV tvoř
í nejvýš
e 2 zástupci kaž
dého oblastního (územního), profesního KOV,
př
ípadněZO OS a sjezdem OS ZPTNS volený funkcionář
dané profese.

ČÁST ČTVRTÁ
ORGÁNY OS ZPTNS
Článek 16
Orgány odborového svazu jsou:
a)
b)
c)
d)

Sjezd OS ZPTNS;
Zastupitelstvo OS ZPTNS;
Rada OS ZPTNS;
Revizní komise OS ZPTNS;
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Článek 17
Sjezd odborového svazu
1.

Nejvyš
š
ím orgánem OS ZPTNS je sjezd OS ZPTNS, svolávaný Zastupitelstvem OS ZPTNS 1 x
za 5 let. Zastupitelstvo OS ZPTNS stanoví klíčpro volbu delegátůsjezdu nejpozdě
ji 3 mě
síce
př
ed jeho konáním.

2.

Sjezd OS ZPTNS projednává a schvaluje zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3.

Stanovy OS ZPTNS;
Program OS ZPTNS;
zprávu o č
innosti OS ZPTNS;
zprávu revizní komise OS ZPTNS;
Volební ř
ád OS ZPTNS;
Zásady hospodař
ení OS ZPTNS;
Řád právní pomoci OS ZPTNS;
sluč
ování s jinými odborovými subjekty;
ukonč
ení č
innosti OS ZPTNS.

Sjezd odborového svazu volí podle schváleného Volebního ř
ádu:
a) pracovní př
edsednictvo a pracovní komise sjezdu;
b) př
edsedu a místopř
edsedy OS ZPTNS;
c) Revizní komisi OS ZPTNS.

4.

Sjezd OS ZPTNS se ř
ídí jednacím ř
ádem, který schvaluje úvodem svého zasedání.

5.

Mimoř
ádný sjezd svolává Rada OS ZPTNS nejpozdě
ji do 90 dnůod vydání rozhodnutí
Zastupitelstva OS ZPTNS nebo pož
ádá-li o to více než1/3 ZO OS.

6.

Odborový svaz zamě
stnanců poš
tovních, telekomunikač
ních a novinových služ
eb zaniká
usnesením nejméně4/5 prezentovaných delegátůř
ádného nebo za tím úč
elem svolaného
mimoř
ádného sjezdu OS ZPTNS, který zároveňrozhodne o majetku odborového svazu, př
ípadně
o likvidaci v souladu s platnými právními př
edpisy.
Článek 18
Zastupitelstvo odborového svazu

1.

Mezi sjezdy je nejvyš
š
ím orgánem OS ZPTNS Zastupitelstvo OS ZPTNS. Nejméně2x roč
nějej
svolává na základěrozhodnutí Rady OS ZPTNS př
edseda nebo místopř
edseda OS ZPTNS.

2.

Zastupitelstvo OS ZPTNS tvoř
í př
edseda OS ZPTNS, místopř
edsedové OS ZPTNS, č
lenové
Rady OS ZPTNS a funkcionář
i volení oblastními KOV v pomě
ru k velikosti č
lenské základny
a zástupci ZO OS, které nemohou být nebo nejsou v KOV sdruž
eny. Slož
ení Zastupitelstva
OS ZPTNS schvaluje sjezd OS ZPTNS ve volebním ř
ádu.
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3.

Zastupitelstvo OS ZPTNS zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

rozhoduje o svolání ř
ádného a mimoř
ádného sjezdu a stanoví klíčpro volbu delegátů
;
schvaluje doplň
ky a změ
ny Stanov OS ZPTNS;
schvaluje doplň
ky a změ
ny Volebního ř
ádu OS ZPTNS;
schvaluje jednací ř
ád Zastupitelstva OS ZPTNS a jeho změ
ny a doplně
ní;
schvaluje doplň
ky a změ
ny Řádu právní pomoci OS ZPTNS;
schvaluje rozpoč
et OS ZPTNS;
projednává výsledek hospodař
ení OS ZPTNS;
rozhoduje o aktualizaci Programu OS ZPTNS;
schvaluje koncepci kolektivního vyjednávání vyš
š
ího typu;
rozhoduje o novém č
lenství nebo jeho ukonč
ení v národních a mezinárodních odborových
centrálách;
k) rozhoduje o odvolání ZO OS proti rozhodnutí orgánůOS ZPTNS;
l) rozhoduje z vů
le ZO OS o změ
něstruktury Zastupitelstva;
m) rozhoduje o rozš
íř
ení poč
tu č
lenůRady OS ZPTNS;
n) mezi sjezdy volí a odvolává př
edsedu OS ZPTNS;
o) mezi sjezdy volí a odvolává č
leny revizní komise OS ZPTNS;
p) volí a odvolává delegáty sjezdu ČMKOS;
q) volí a odvolává č
leny Sně
mu ČMKOS;
r) př
ísluš
ná profesní č
ást Zastupitelstva OS ZPTNS volí a odvolává místopř
edsedu OS ZPTNS.
4.

Zastupitelstvo OS ZPTNS je usnáš
eníschopné, je-li př
ítomna nadpolovič
ní vě
tš
ina č
lenů
zastupitelstva.

5.

K platnosti usnesení Zastupitelstva OS ZPTNS odst. 3 písm. a), b), c), l), m) a q) je tř
eba
4/5 vě
tš
iny prezentovaných č
lenůZastupitelstva OS ZPTNS na jednání. V ostatních př
ípadech,
v tomto odstavci nejmenovaných, je potř
eba k platnosti usnesení Zastupitelstva OS ZPTNS
nadpolovič
ní vě
tš
iny prezentovaných č
lenůna jednání.

6.

Zastupitelstvo OS ZPTNS se ř
ídí schváleným jednacím ř
ádem.

7.

Mimoř
ádné zasedání Zastupitelstva OS ZPTNS svolává Rada OS ZPTNS nejpozdě
ji do 30 dnů
od svého rozhodnutí nebo nejpozdě
ji do 15 dnůod uplatně
ní pož
adavku nejméně1/3 č
lenů
Zastupitelstva OS ZPTNS. V mimoř
ádných př
ípadech mů
ž
e tak uč
init př
edseda nebo
místopř
edseda OS ZPTNS.
Článek 19
Rada OS ZPTNS

1. Rada OS ZPTNS plní funkci výkonného orgánu OS ZPTNS. Je slož
ena z př
edstavitelůoblastních
koordinač
ních odborových výborů
, př
edsedůPodnikových koordinač
ních odborových výborů
,
př
edsedy a místopř
edsedůOS ZPTNS.
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8č
lenůvolí oblastní koordinač
ní odborové výbory České poš
ty;
4č
leny volí oblastní koordinač
ní odborové výbory telekomunikací;
1č
lena volí ZO OS Vegacom;
1č
lena volí PKOV společ
ností novinových služ
eb v ČR;
1č
lena volí PKOV Česká poš
ta;
1č
lena volí PKOV TELCO;
1 př
edseda OS ZPTNS;
2 místopř
edsedové OS ZPTNS.
2. Členy Rady OS ZPTNS odvolává ten orgán, který je do Rady OS ZPTNS zvolil. Rada OS ZPTNS
se schází minimálně4x roč
ně
. Mimoř
ádné zasedání Rady OS ZPTNS svolává př
edseda
OS ZPTNS, př
ípadněmístopř
edseda, dle svého uváž
ení nebo na pož
ádání nejméně1/3 č
lenů
Rady OS ZPTNS nejpozdě
ji do 15 dnůod doruč
ení pož
adavku. Jednání Rady se zúč
astň
uje
př
edseda nebo pově
ř
ený zástupce Revizní komise OS ZPTNS.
3.

Rada OS ZPTNS je usnáš
eníschopná, je-li př
ítomna nadpolovič
ní vě
tš
ina č
lenůrady.

4.

K platnosti usnesení Rady OS ZPTNS je tř
eba nejméně2/3 vě
tš
iny prezentovaných č
lenůRady
OS ZPTNS na jednání.

5.

Rada OS ZPTNS se ř
ídí schváleným jednacím ř
ádem.

6.

Rada OS ZPTNS plní zejména tyto úkoly:
a) rozpracovává a realizuje Program odborového svazu př
ijatý sjezdem a usnesení př
ijatá
sjezdem a Zastupitelstvem OS ZPTNS;
b) stanovuje strategii a úč
astní se kolektivního vyjednávání o Odvě
tvové kolektivní smlouvě
vyš
š
ího stupně
;
c) schvaluje akce mezinárodní č
innosti;
d) realizuje právo kontroly vyplývající ze zákoníku práce;
e) schvaluje ustavení komisí a sekcí;
f) př
ipravuje jednání Zastupitelstva OS ZPTNS;
g) schvaluje poskytování právní pomoci v př
ípadech upravených Řádem právní pomoci;
h) schvaluje zásady pro odmě
ň
ování pracovníkůaparátu a volené funkcionář
e;
i) schvaluje poskytnutí jednorázové finanč
ní č
ástky př
i tě
ž
kém úrazu č
lena ZO OS dle př
ijatých
Zásad poskytování jednorázových podpor;
j) schvaluje Finanč
ní ř
ád OS ZPTNS a provádě
cí př
edpisy k Zásadám hospodař
ení OS ZPTNS;
k) projednává zprávy jednotlivých útvarůaparátu a zprávy č
lenůRady OS ZPTNS;
l) svolává Zastupitelstvo OS ZPTNS;
m) v př
ípaděpotř
eby jmenuje tiskového mluvč
ího OS ZPTNS a stanoví rozsah jeho č
innosti;
n) projednává námě
ty, návrhy, př
ipomínky, stíž
nosti ZO OS a č
lenůOS ZPTNS, schvaluje
postup jejich ř
eš
ení;
o) urč
uje místopř
edsedu, který zastupuje př
edsedu v dobějeho nepř
ítomnosti nebo v době
, kdy
př
edseda nevykonává funkci;
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p) v př
ípadě
,ž
e by nebyl sjezdem zvolen př
edseda OS ZPTNS a místopř
edsedové OS ZPTNS
pově
ř
uje Rada OS ZPTNS č
lena Rady OS ZPTNS vedením OS ZPTNS;
q) informuje prostř
ednictvím Zastupitelstva OS ZPTNS jedenkrát roč
něZO OS o výsledku
hospodař
ení OS ZPTNS za uplynulý rok.
7.

Rada OS ZPTNS odpovídá za svou č
innost Zastupitelstvu OS ZPTNS.
Článek 20
Revizní komise OS ZPTNS

1.

Revizní komise je volena na sjezdu OS ZPTNS a je devíti č
lenná, minimálněmusí mít pě
tč
lenů
.

2.

Na ustavující schů
zi je zvolen její př
edseda a dva místopř
edsedové.

3.

Př
i úbytku poč
tu č
lenůRevizní komise pod pě
t č
lenů
, zvolí v doplň
ujících volbách nejbliž
š
í
Zastupitelstvo OS ZPTNS č
leny nové.

4.

Revizní komise zejména:
-

kontroluje pravidelněč
erpání rozpoč
tu OS ZPTNS a hospodař
ení s odborovými prostř
edky;
př
edkládá Zastupitelstvu OS ZPTNS zprávy o výsledcích kontroly hospodař
ení;
vyjadř
uje se k návrhů
m rozpoč
tu a plánu akcí OS ZPTNS;
ově
ř
uje zánik č
lenství ZO OS v odborovém svazu;
př
edkládá sjezdu zprávu o své č
innosti;
kontroluje správnost odvodůč
lenských př
íspě
vků
;
je oprávně
na provést kontrolu hospodař
ení ZO a KOV;
na základěpož
adavku ZO OS nebo KOV provede mimoř
ádnou kontrolu jejich hospodař
ení.
Článek 21

1.

K ř
eš
ení specifických otázek zamě
stnancůjednotlivých oborůč
inností mohou být v př
ípadě
potř
eby zř
izovány oborové komory OS ZPTNS.

2.

Posláním oborových komor je projednávat vš
echny otázky, které se týkají zamě
stnanců
př
ísluš
ného oboru a vyjadř
ovat se k nim.

3.

Oborové komory jsou poradními orgány jednotlivých struktur OS ZPTNS a ř
ídí se organizač
ním
a jednacím ř
ádem orgánu, který je zř
ídil.
Článek 22
Vedení OS ZPTNS

1.

Vedení OS ZPTNS je slož
eno z:
a) př
edsedy;
b) 2 místopř
edsedů
.
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2.

Př
edseda zastupuje OS ZPTNS navenek.

3.

Př
edsedu zastupuje místopř
edseda, kterého urč
í Rada OS ZPTNS, a který zastupuje př
edsedu
v dobějeho nepř
ítomnosti nebo v době
, kdy př
edseda nevykonává funkci.

4.

Př
edseda a místopř
edseda jsou př
edstaviteli OS ZPTNS ve vztahu k př
ísluš
ným státním
orgánů
m, zamě
stnavatelským subjektů
m a jejich sdruž
ením, př
ípadně jiným institucím,
odborovým svazů
m a k mezinárodním odborovým organizacím a sdruž
ením.

5.

Ve své č
innosti se ř
ídí obecnězávaznými právními př
edpisy, Stanovami OS ZPTNS, usneseními
sjezdu, Programem OS ZPTNS, usneseními Zastupitelstva OS ZPTNS a Rady OS ZPTNS.

6.

V kompetenci př
edsedy OS ZPTNS je jednání vů
č
i zamě
stnanců
m, kteř
í jsou v pracovně
právním
vztahu k OS ZPTNS a podepisuje Odvě
tvovou kolektivní smlouvu vyš
š
ího stupně
.

7.

Je-li př
edseda ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li souč
asnězvolen nový
př
edseda, vykonává jeho pravomoc aždo zvolení př
edsedy místopř
edseda, kterého urč
ila Rada
OS ZPTNS k zastupování př
edsedy. Není-li místopř
edseda k zastupování př
edsedy urč
en nebo
byl-li tento místopř
edseda z funkce odvolán nebo se funkce vzdal souč
asněs př
edsedou, pově
ř
í
Rada OS ZPTNS výkonem pravomoci př
edsedy ně
kterého z č
lenůRady OS ZPTNS.
Článek 23
Správní aparát OS ZPTNS

1.

Správní aparát OS ZPTNS tvoř
í zamě
stnanci v pracovně
právním pomě
ru, kteř
í zabezpeč
ují
realizaci úkolůOS ZPTNS.

2.

Správní aparát zajiš
ť
uje realizaci vš
ech oblastí č
innosti daných Programem OS ZPTNS,
poskytuje metodickou pomoc a servis ZO OS a KOV. Souč
ástí správního aparátu je svazová
inspekce BOZP.

3.

Činnost správního aparátu ř
ídí př
edseda OS ZPTNS a odpovídá za ni RaděOS ZPTNS.

ČÁST PÁTÁ
FINANČNÍ PROSTŘEDKY OS ZPTNS
Článek 24
1.

OS ZPTNS hospodař
í v souladu se schválenými Zásadami hospodař
ení. Kontrolu hospodař
ení
provádí pravidelněRevizní komise OS ZPTNS.
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2.

Rozdě
lení vybraných č
lenských př
íspě
vkůmezi ZO OS a OS ZPTNS stanovil sjezd takto:
65%

35%

z vybraných č
lenských př
íspě
vkůzů
stává základním organizacím, které mohou
s tě
mito prostř
edky nakládat dle vlastního rozhodnutí a mohou př
ispívat na č
innost
KOV,
z vybraných č
lenských př
íspě
vkůZO OS odvádí OS ZPTNS, který z tě
chto prostř
edků
hradí př
íspě
vek odborovým centrálám.

Toto rozdě
lení vybraných č
lenských př
íspě
vku vychází z č
ástky stanovené v č
lánku 8 tě
chto
Stanov. Odvod odborovému svazu provádí ZO OS mě
síč
ně
.
3.

Rozdě
lení odvodu pro OS ZPTNS na jednotlivé fondy OS ZPTNS rozhoduje Zastupitelstvo
OS ZPTNS na návrh Rady OS ZPTNS.

4.

ZO OS, KOV i OS ZPTNS hospodař
í podle vlastních zásad hospodař
ení a schválených rozpoč
tů
.

5.

Rada OS ZPTNS je povinna jedenkrát roč
něprostř
ednictvím Zastupitelstva OS ZPTNS
informovat ZO OS o výsledku hospodař
ení OS ZPTNS za uplynulý rok, a to nejpozdě
ji do konce
dubna následujícího roku.

6.

OS ZPTNS neodpovídá za hospodař
ení s prostř
edky ZO OS a KOV a stejnětak ZO OS a KOV
neodpovídají za hospodař
ení s prostř
edky OS ZPTNS.

ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 25
1.

Stanovy OS ZPTNS byly schváleny VI. ř
ádným sjezdem OS ZPTNS dne 25. listopadu 2016
a tímto dnem také nabývají úč
innosti.

2.

Dnem úč
innosti tě
chto Stanov OS ZPTNS se ruš
í Stanovy, které byly schváleny V. ř
ádným
sjezdem OS ZPTNS dne 25. listopadu 2011.

Bc. Jindř
iš
ka Budweiserová, v. r.
Př
edseda OS ZPTNS
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