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Zásady tvorby a čerpání stávkového fondu Odborového svazu
zaměstnancůpoštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Stávka je mezním řešením rozporůmezi základní organizací odborového svazu (dále jen ZO
OS), koordinačním odborovým výborem (dále jen KOV) nebo Odborovým svazem zaměstnanců
poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (dále jen OS ZPTNS) na jedné straně
a jednotlivými zaměstnavateli a svazem zaměstnavatelů, příp. ostatními subjekty na stranědru-
hé

2. Ve smyslu Stanov OS ZPTNS může být stávka vyhlášena ažpo vyčerpání všech možností
odborových orgánůa organizací k prosazení požadavkůčlenůOS ZPTNS, v případě, že nebu-
de nalezeno kompromisní řešení.

3. Rozhodnutí ZO OS a KOV o vyhlášení stávky, odsouhlasené Radou OS ZPTNS, zakládá
nárok ZO OS a KOV na čerpání stávkového fondu OS ZPTNS ve prospěch svých členů, pří-
padněve prospěch ZO OS a KOV, vzniknou-li v souvislosti se stávkou oprávněné náklady.

4. O vyhlášení stávky OS ZPTNS rozhoduje Zastupitelstvo OS ZPTNS.

Článek 2
Účel stávkového fondu

1. Stávkový fond slouží jako finanční zdroj pro organizování protestních a stávkových akcí a pro
výplatu podpor stávkujícím členům OS ZPTNS.

2. Jednotlivé ZO OS a KOV nemohou požadovat rovnoměrné čerpání ze stávkového fondu
vzhledem ke vloženému podílu do fondu a při vystoupení z OS ZPTNS nebo přestupu do jiného
odborového svazu není na vrácení vloženého podílu, ani na jeho delimitaci nárok.

Článek 3
Tvorba stávkového fondu

1. Stávkový fond OS ZPTNS je vytvářen procentem celkového inkasa členských příspěvkůpou-
kázaných OS ZPTNS o jehožvýši rozhoduje Zastupitelstvo OS ZPTNS.

2. Na tvorběstávkového fondu OS ZPTNS se podílejí všechny ZO OS a pouze ty a KOV mohou
z fondu čerpat.
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Článek 4
Čerpání fondu

1. O čerpání stávkového fondu OS ZPTNS rozhoduje Rada OS ZPTNS na základěžádosti ZO
OS. U stávek vyhlašovaných OS ZPTNS rozhoduje o čerpání stávkového fondu Zastupitelstvo
OS ZPTNS.

2. Částka čerpaná ze stávkového fondu zaměstnancůpoštovních, telekomunikačních a novino-
vých služeb činí max. 50% členova průměrného čistého měsíčního příjmu, nejméněvšak 100
Kčza kalendářní den a nejvíce však 400 Kč.

3. Vedení OS ZPTNS rozhoduje o čerpání prostředkůze stávkového fondu na zajištění protest-
ních a nátlakových akcí s návazným schválením Radou OS ZPTNS.

Článek 5
Správa fondu

1. Stávkový fond je veden na samostatném podúčtu.

2. Stávkový fond OS ZPTNS spravuje komise složená z předsedy, místopředsedůa zaměst-
nance administrativně-organizačního servisu OS ZPTNS a 2 členůRady OS ZPTNS, kteří bu-
dou zvoleni na jejím prvním zasedání.

3. Kontrolu správnosti účetních operací stávkového fondu provádí Revizní komise OS ZPTNS.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

1. Stávkový fond byl zřízen rozhodnutím mimořádného sjezdu Odborového svazu zaměstnanců
spojůdne 28. ledna 1990.

2. Dojde-li k právní úpravěstávky v závazném právním předpisu, je Zastupitelstvo OS ZPTNS
oprávněno pozměnit tyto zásady tak, aby s ním nebyly v rozporu.

3. Zásady nabývají platnosti dnem schválení sjezdem Odborového svazu zaměstnancůpoštov-
ních, telekomunikačních a novinových služeb.
Schváleno VI. sjezdem Odborového svazu zaměstnancůpoštovních, telekomunikačních a novi-
nových služeb dne 26. listopadu 2016.
Dnem účinnosti těchto Zásad se ruší Zásady tvorby a čerpání stávkového fondu OS ZPTNS,
které byly schváleny V. řádným sjezdem OS ZPTNS dne 25 listopadu 2011.

Bc. Jindřiška Budweiserová, v.r.
Předseda OS ZPTNS


