ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

Zásady hospodař
ení Odborového svazu zamě
stnanců
poš
tovních, telekomunikač
ních a novinových služ
eb
Článek 1
Vš
eobecná pravidla hospodař
ení
1. Odborový svaz zamě
stnancůpoš
tovních, telekomunikač
ních a novinových služ
eb (dále téžOS
ZPTNS), základní organizace odborového svazu (dále téžZO OS) a Koordinač
ní odborové výbory
(dále téžKOV) samostatněhospodař
í s majetkem ve svém vlastnictví, majetkem svě
ř
eným, majetkem
najatým a majetkem, ke kterému mají právo hospodař
ení anebo právo už
ívací.
Majetkem OS ZPTNS, ZO OS a KOV je souhrn nemovitého, movitého a finanč
ního majetku vč
etně
pohledávek a závazků
. OS ZPTNS, ZO OS a KOV jsou povinny zacházet se svým majetkem
hospodárněa použ
ívat jej k zabezpeč
ení č
inností a úkolůodborů
.
2. OS ZPTNS, ZO OS a KOV mají k majetku vlastní odpově
dnost podle př
ísluš
ných právních
př
edpisů
. Kaž
dý z tě
chto orgánůhospodař
í se svým majetkem samostatně
, tj. ž
e za závazky ZO OS
a KOV neodpovídá OS ZPTNS, ZO OS a KOV neodpovídají za závazky OS ZPTNS a KOV a ZO OS
neodpovídají vzájemněza své závazky.
3. OS ZPTNS, KOV i ZO OS, hospodař
í podle vlastních zásad a schválených rozpoč
tů
.
4. Úč
etnictví OS ZPTNS, ZO OS a KOV se ř
ídí zákony a obecněplatnými právními př
edpisy.
Článek 2
Zdroje finanč
ního zabezpeč
ení odborového svazu
 vybrané č
lenské př
íspě
vky;
 jiné vlastní př
íjmy (zejména úroky, sponzorské a jiné dary a př
íjmy z vlastní podnikatelské
č
innosti).
Článek 3
Rozdě
lení podílůz č
lenských př
íspě
vkůmezi ZO OS a OS ZPTNS
65% z vybraných č
lenských př
íspě
vku zů
stává základním organizacím, které mohou s tě
mito
prostř
edky nakládat dle vlastního rozhodnutí a mohou př
ispívat na č
innost KOV
35% z vybraných č
lenských př
íspě
vkůodvádí základní organizace OS ZPTNS, který z tě
chto
prostř
edkůhradí př
íspě
vek odborovým centrálám
Toto rozdě
lení vychází z ustanovení č
lánku 24 Stanov OS ZPTNS. Odvod OS ZPTNS provádí
základní organizace mě
síč
ně
.
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Článek 4
Hospodař
ení ZO OS a KOV
1. Základní podmínkou pro finanč
ní č
innost ZO OS a KOV jsou vlastní zásady použ
ití finanč
ních
prostř
edků
, které podléhají schválení č
lenskou schů
zí nebo konferencí ZO OS a schů
zí KOV.
Zpracování zásad hospodař
ení ZO OS a KOV s odborovými prostř
edky je pro výbory základní
organizace OS ZPTNS (dále téžVýbory ZO OS) a KOV povinné. Nověvzniklé ZO OS a KOV zpracují
zásady hospodař
ení do 1 mě
síce po ustavení.
2. O použ
ití odborových finanč
ních prostř
edkůrozhodují č
lenské schů
ze nebo konference ZO OS
a schů
ze KOV schválením rozpoč
tu na př
ísluš
ný kalendář
ní rok.
3. O konkrétním č
erpání finanč
ních prostř
edkůpodle schváleného rozpoč
tu na kalendář
ní rok
rozhoduje Výbor ZO OS a KOV. Za hospodař
ení s odborovými prostř
edky ZO OS a KOV odpovídá
př
edseda a hospodář(pokladník) Výboru ZO OS a KOV.
4. Pravomoci výboru základní organizace, př
edsedy, př
ípadněmístopř
edsedy př
i rozhodování o výš
i
č
ástek schvaluje č
lenská schů
ze nebo konference ZO OS.
5. ZO OS a KOV mají právo vyvíjet vlastní hospodář
skou č
innost v souladu s platnými zákony s cílem
zajistit vylepš
ení své hospodář
sko-finanč
ní situace.
6. V př
ípaděsluč
ování nebo rozdě
lování ZO OS schváleném č
lenskou schů
zí musí být o způ
sobu
majetkového vypoř
ádání sepsán Výborem ZO OS protokol a jeho kopie zaslána na OS ZPTNS. Př
i
ukonč
ení č
innosti ZO OS je postupováno v souladu s ustanovení č
lánku 11 Stanov OS ZPTNS. ZO
OS má povinnost dolož
it veš
keré listiny a dokumenty vztahující se ke zruš
ení základní organizace
správnímu aparátu OS ZPTNS.
Článek 5
Hospodař
ení OS ZPTNS
1. OS ZPTNS hospodař
í podle vlastních zásad hospodař
ení, které schvaluje Rada OS ZPTNS
a roč
ních rozpoč
tů
, které schvaluje Zastupitelstvo OS ZPTNS. Souč
ástí zásad hospodař
ení je
stanovení č
ástky, do jejížvýš
e jsou oprávně
ni rozhodovat o jejím použ
ití vedoucí funkcionář
i
a zamě
stnanci OS ZPTNS.
2. O rozdě
lení př
íjmůOS ZPTNS z č
lenských př
íspě
vkůna jednotlivé fondy OS ZPTNS rozhoduje na
návrh Rady OS ZPTNS Zastupitelstvo OS ZPTNS.
3. OS ZPTNS mů
ž
e poskytnout v př
ípaděkrajní nutnosti pů
jč
ku základním organizacím do výš
e
50 000 Kčs dobou splatnosti maximálnějeden rok. Pů
jč
ka je bezúroč
ná a o jejím poskytnutí
rozhoduje Rada OS ZPTNS.
4. Rada OS ZPTNS je povinna jedenkrát roč
něprostř
ednictvím Zastupitelstva OS ZPTNS informovat
ZO OS o výsledku hospodař
ení OS ZPTNS za uplynulý rok.
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Článek 6
Kontrola hospodař
ení
1. Pro kontrolu hospodař
ení OS ZPTNS, KOV a ZO OS jsou voleny revizní orgány. Jejich povinností
je dbát na dodrž
ování zásad hospodař
ení s odborovými prostř
edky a o výsledcích kontrol informovat
č
leny a volené orgány.
2. OS ZPTNS zveř
ejň
uje výsledky hospodař
ení na jednání Zastupitelstva OS ZPTNS, a tím umož
ň
uje
právo veř
ejné kontroly.
3. Revizní komise ZO OS kontroluje správnost odvodůč
lenských př
íspě
vků
.
4. Revizní komise ZO OS (KOV) odpovídají svým č
lenů
m za dodrž
ování Zásad hospodař
ení ZO OS
(KOV).

1.
2.

Článek 7
Závě
reč
ná ustanovení
Schváleno VI. sjezdem Odborového svazu zamě
stnanců poš
tovních, telekomunikač
ních
a novinových služ
eb dne ….. listopadu 2016 a tímto dnem také nabývají úč
innosti.
Dnem úč
innosti tě
chto Zásad se ruš
í Zásady hospodař
ení OS ZPTNS, 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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