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STANOVY 
Odborového svazu zaměstnanců poštovních, 

telekomunikačních a novinových služeb 
 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Článek 1 
 

1. Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (dále též 
OS ZPTNS) je odborovou organizací, sdružující prostřednictvím základních organizací (dále též 
ZO OS) převážně zaměstnance a důchodce (bývalé zaměstnance) ekonomických subjektů 
působících v oboru poštovních, telekomunikačních, novinových, logistických, informačních 
a komunikačních technologií v České republice bez ohledu na jejich sociální postavení, 
národnost, politickou příslušnost a náboženství.  

2. Oficiální zkratka názvu Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních 
a novinových služeb je OS ZPTNS. 

3. Sídlem OS ZPTNS je nám. Olšanská 2898/4g, 130 00 Praha 3. 

4. Identifikační číslo:  00225487 

5. OS ZPTNS je politicky, ekonomicky a organizačně samostatný, nezávislý na politických stranách, 
státních a hospodářských orgánech. Se svým majetkem a finančními prostředky hospodaří 
samostatně. OS ZPTNS je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem. 

6. Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb je odborovou 
organizací podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

7. OS ZPTNS sdružuje jednotlivé ZO OS. 

8. Rada OS ZPTNS je statutárním orgánem OS ZPTNS  a výkonným orgánem OS ZPTNS, jejím 
jménem jedná předseda OS ZPTNS nebo místopředseda OS ZPTNS.  

 
Článek 2 

 
1. Posláním odborového svazu je obhajovat práva zaměstnanců, prosazovat sociální, ekonomické, 

pracovní, zdravotní, ekologické a ostatní oprávněné zájmy svých členů. Být jedním z garantů 
demokratického vývoje společnosti a ochrany lidských a občanských práv. 

Z  tohoto důvodu jedná s odborovými svazy, společenskými a zájmovými organizacemi, 
občanskými iniciativami, politickými stranami a osobnostmi, usilujícími o rozvoj demokratické 
společnosti doma a v zahraničí.  
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2. OS ZPTNS se zapojuje v rámci své činnosti do národních (především Českomoravské 
konfederace odborových svazů – dále též ČMKOS) i mezinárodních (především – UNI Global 
Union) odborových organizací, případně dalších programově blízkých odborových sdružení. 
Prostřednictvím svých zástupců se podílí na činnosti evropských rad zaměstnanců. 

3. Orgány OS ZPTNS jsou voleny členy ze zdola  nahoru a za svoji činnost odpovídají členům. 

4. Volební období všech orgánů OS ZPTNS je maximálně pětileté. Volební období Zastupitelstva 
OS ZPTNS a Rady OS ZPTNS je pětileté. Délka volebního období orgánů ZO OS a KOV je 
stanovena v základních dokumentech těchto subjektů. 

 
Článek 3 

Hlavní úkoly odborového svazu 
 

1. K hlavním úkolům OS ZPTNS zejména patří: 

a) účinná obhajoba práv a oprávněných nároků a zájmů členů; 
b) prosazování jejich zájmů prostřednictvím návrhů a stanovisek, zejména v oblasti sociální, 

mzdové, pracovněprávní, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též BOZP), ochrana 
pracovních míst, a to při jednání s  příslušnými orgány a institucemi včetně uzavírání 
kolektivních smluv vyššího stupně a koordinace uzavírání na ně navazujících podnikových 
kolektivních smluv;  

c) využívání všech dostupných zákonných a odborových prostředků, protestních akcí včetně 
nejkrajnější formy - stávky  při obhajobě práv a oprávněných zájmů členů; 

d) prosazování práva zákonodárné iniciativy odborů na samostatných jednáních se 
zákonodárnými sbory a státními orgány a uplatňování připomínek k legislativním návrhům 
prostřednictvím ČMKOS; 

e) poskytování bezplatné právní pomoci členům v souladu s Řádem právní pomoci OS ZPTNS;  
f) podpora činnosti skupin seniorů, mladých odborářů a dalších specifických skupin; 
g) provádění kontroly BOZP prostřednictvím svazové inspekce, dobrovolných inspektorů 

bezpečnosti práce ZO OS a kontroly sociálního i pracovněprávního zajištění členů, kteří jsou 
v pracovním poměru; 

h) zabezpečovat informovanost členů o činnostech a stanoviscích OS ZPTNS, soustavně 
získávat veřejné mínění za účelem prosazování požadavků a cílů OS ZPTNS a odborů. 

2. OS ZPTNS uplatňuje ve své činnosti principy solidarity a loajality mezi odborovými organizacemi 
a jednotlivými členy, které sdružuje. 
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ČÁST DRUHÁ 

ČLENSTVÍ V OS ZPTNS 
 

Článek 4 
 

1. Členství v OS ZPTNS je dobrovolné a vzniká zaevidování v některé ZO OS nebo se může jednat 
o členství individuální v OS ZPTNS, které vzniká přímým zaevidováním správním aparátem 
OS ZPTNS. 

2. Členství vzniká dnem zaevidováním člena na základě písemné přihlášky po jejím projednání 
v příslušném odborovém orgánu ZO OS. ZO OS mají povinnost vést evidenci členů minimálně 
v rozsahu: příjmení a jméno, datum narození, bydliště, případně další kontakty jako telefonní 
spojení, e-mail.  

3. Členem ZO OS může být každý občan České republiky, který dovršil 15 let, zaměstnanec, 
důchodce, nezaměstnaný jakož i cizí státní příslušník legálně pracující na území České republiky, 
jehož oprávněné zaměstnanecké zájmy OS ZPTNS hájí podle čl. 1 těchto Stanov. 

4. Dřívější členství v odborech lze na základě rozhodnutí ZO OS započítat: 

- v případech přerušení nebo pozastavení členství; 
- v případech členství v jiném odborovém svazu. 

 
Článek 5 

Práva a povinnosti člena 
 

1. Každý člen má stejná práva a povinnosti: 

- volit a být volen do odborových orgánů; 
- využívat výhod, které OS ZPTNS poskytuje svým členům; 
- využívat možnosti ochrany a podpory svých práv a bezplatného poradenství v oblasti 

pracovněprávní a sociální, včetně oblasti mzdové; 
- účastnit se jednání kteréhokoliv odborového orgánu po dobu projednávání jeho záležitosti;  
- být informován o všech základních otázkách OS ZPTNS a vyjadřovat se k nim; 
- podávat náměty, návrhy, připomínky, odvolání proti rozhodnutí a vyžadovat informace o jejich 

využití a vyřízení; 
- dodržovat Stanovy OS ZPTNS; 
- respektovat usnesení orgánů OS ZPTNS a ZO OS; 
- účastnit se protestní akce, pro kterou hlasoval; 
- účastnit se stávky, se kterou podpisem projevil souhlas; 
- hradit ve stanovené výši a včas členské příspěvky. 

2. Funkcionářem může být zvolena pouze fyzická osoba plně svéprávná. 

3. Člen zvolený do funkce se ujímá funkce dnem zvolení. 
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4. Členové, jakožto zvolení nebo delegovaní funkcionáři orgánů všech stupňů struktury OS ZPTNS 
jsou povinni o činnosti těchto orgánů, v nichž vykonávají funkci informovat členy ZO OS. 

5. Funkce člena v odborových orgánech zaniká: (i) písemnou rezignací; (ii) odvoláním z funkce; (iii) 
uplynutím funkčního období; (iv) úmrtím. 

 
Článek 6 

 
1. Členství v ZO OS zaniká: (i) vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení; 

(ii) vyloučením; (iii) úmrtím. 

2. Člen, který vystupuje ze ZO OS je povinen odevzdat členský průkaz.  

3. Člen, který neodůvodněně neplatí příspěvky déle než 3 měsíce a nezaplatil je ani ve lhůtě 
prokazatelně stanovené písemnou formou, anebo člen, který hrubým způsobem poškodil zájmy 
OS ZPTNS nebo ZO OS, pozbývá členství vyloučením.  

4. Vyloučení člena provádí usnesením Výbor ZO OS podle svého jednacího řádu. Člen má právo 
odvolat se k  Revizní komisi ZO OS, následně k Radě OS ZPTNS. Vyloučený člen je povinen 
vrátit členský průkaz základní organizaci. 

5. Dnem zániku členství zanikají členovi veškerá členská práva a povinnosti. 

6. V případě zániku ZO OS má člen právo přejít do jiné ZO OS. 

7. Na člena s individuálním členstvím v OS ZPTNS se přiměřeně vztahují odst. 1.– 6. tohoto článku. 

 
Článek 7 

Členský průkaz 
 

1. Dokladem členství je členský průkaz, který je majetkem OS ZPTNS. Evidenci členských průkazů 
vedou příslušné ZO OS.  

2. Při jednání v odborářských záležitostech je člen povinen, na požádání, prokázat se členským 
průkazem nebo potvrzeným výpisem z elektronické databáze členů ZO OS. 

 
Článek 8 

Členské příspěvky 
 
1. Každý člen je povinen hradit členské příspěvky podle těchto Stanov. Členové, kteří pobírají mzdu 

nebo jinou odměnu, případně dávku mzdu nahrazující, platí příspěvek minimálně ve výši 1% 
(nejvýše však 400 Kč) z výsledné mzdy (odměny), funkčních požitků nebo dávek mzdu 
nahrazujících po odečtení příspěvků na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu. 
O vyšším členském příspěvku pro účelové použití může rozhodnout členská schůze nebo 
konference delegátů ZO OS. Toto usnesení je závazné pouze pro členy této ZO OS. 
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2. Členové, kteří se připravují na své povolání, studující, nezaměstnaní, ženy na mateřské 
a členové na rodičovské dovolené a důchodci platí jednotný příspěvek minimálně ve výši 10 Kč 
měsíčně. O vyšším členském příspěvku může rozhodnout členská schůze nebo konference 
delegátů ZO OS pro účelové použití. Toto usnesení je závazné pouze pro členy této ZO OS. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 

STRUKTURA ODBOROVÉHO SVAZU 

 
Článek 9 

 
1. Strukturu odborového svazu tvoří: 

a) Základní organizace odborového svazu (ZO OS), 

b) Koordinační odborové výbory (dále též KOV), které se dělí na (i) Oblastní (územní) 
koordinační odborové výbory; (ii) Podnikové koordinační odborové výbory. 

2. OS ZPTNS má možnost mít zástupce v Regionální radě odborových svazů (dále jen „RROS“), 
která je orgánem Českomoravské konfederace odborových svazů. RROS reprezentují odborové 
svazy v daném kraji (regionu) a jsou současně partnery všem krajským orgánům a institucím 
státního, komunálního a zaměstnavatelského sektoru. 

3. Zástupce do RROS jmenuje předseda OS ZPTNS, a to na základě doporučení ZO OS daného 
regionu (kraje) a po projednání v Radě OS ZPTNS. 

 
 

Základní organizace 
Článek 10 

 
1. OS ZPTNS sdružuje jednotlivé ZO OS, které se ztotožní s Programem a  Stanovami OS ZPTNS, 

podílí se na jejich realizaci a respektuj usnesení orgánů OS ZPTNS. 

2. ZO OS mají právní subjektivitu a jsou oprávněny jednat svým jménem. Mají právo nakládat se 
svým majetkem, vstupovat do smluvních vztahů s jinými fyzickými a právnickými osobami 
a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Podmínkou vzniku a trvání ZO OS je mít 
minimální počet 3 členů. 

3. Rada OS ZPTNS schvaluje přistoupení ZO OS do OS ZPTNS. Členství ZO OS ve dvou nebo 
více odborových svazech je nepřípustné. 

4. Základní organizací ve smyslu těchto Stanov je ZO OS sdružující členy u jednoho 
zaměstnavatele, u více zaměstnavatelů nebo na určitém vymezeném územním principu. 
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5. Všechny ZO OS mají stejná práva, povinnosti a odpovědnost. Každá ZO OS ve vnitrosvazovém 
styku používá přidělené organizační číslo. 

6. Členství ZO OS v OS ZPTNS zaniká: 

- vystoupením ZO OS; 
- přeměnou ZO OS na základě rozhodnutí členské schůze nebo konference; 
- zrušením ZO OS na základě rozhodnutí členské schůze nebo konference nebo poklesne-li 

počet členů pod tři;  
- vyloučením pro opakované neplnění povinností vůči OS ZPTNS nebo pro hrubé porušení 

zájmů OS ZPTNS. 

7. ZO OS jsou evidovány v souladu s platnou právní úpravou ve veřejném rejstříku vedeným 
příslušným orgánem státní správy. Veškerá jednání ZO OS týkající se vzniku, změny a zániku ve 
vztahu k veřejnému rejstříku činí a příslušná podání podává odborový svaz. 
 

 
Článek 11 

Zrušení, vyloučení ZO OS 
 

1. OS ZPTNS nemá vůči ZO OS, které vystoupily, byly zrušeny nebo vyloučeny, žádné majetkové 
nebo finanční závazky. Na OS ZPTNS ze zrušené nebo vyloučené ZO OS nepřecházejí žádné 
majetkové nebo finanční závazky. Dnem zániku členství ZO OS zanikají všechna práva 
a povinnosti této ZO OS vůči OS ZPTNS, pokud není mezi ZO OS a OS ZPTNS stanoveno jinak. 

2. Zápis z  členské schůze nebo konference, která rozhodla o zrušení ZO OS, bude zaslán 
OS ZPTNS a ověřen revizní komisí OS ZPTNS. Podmínkou zrušení ZO OS je provedení 
majetkového vypořádání (likvidace), které musí proběhnout před zánikem ZO OS. Současně se 
zápisem z členské schůze nebo konference je ZO OS povinna OS ZPTNS doložit veškeré listiny 
a dokumenty vztahující se ke zrušení ZO OS. 

3. Není-li odvod členských příspěvků ZO OS proveden za období přesahující 3 měsíce, bude ZO 
OS písemně vyzvána k nápravě. Při nerespektování stanovené lhůty ze strany ZO OS může 
Revizní komise OS ZPTNS provést kontrolu správnosti odvodu členských příspěvků této ZO OS 
vůči OS ZPTNS. 

4. Rada OS ZPTNS na základě výsledků provedené kontroly, se kterými budou členové příslušné 
ZO OS seznámeni, rozhodne o dalším postupu vůči ZO OS. 

5. Rada OS ZPTNS před tím, než příslušnou ZO OS vyloučí, může rozhodnout, že na dobu nejdéle 
6 měsíců pozastavuje poskytování služeb ze strany OS ZPTNS. Proti tomuto rozhodnutí se ZO 
OS může ve lhůtě 30 dnů od obdržení rozhodnutí písemně odvolat k Zastupitelstvu OS ZPTNS. 
Zastupitelstvo OS ZPTNS o předloženém odvolání proti rozhodnutí Rady OS ZPTNS rozhodne 
na nejbližším svém jednání. 
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6. V případě prokázaného hrubého porušení zájmů OS ZPTNS a při soustavném neplnění usnesení 
orgánů OS ZPTNS rozhodne o případném vyloučení Rada OS ZPTNS. Proti rozhodnutí se lze do 
30 dnů od obdržení rozhodnutí o vyloučení písemně odvolat k Zastupitelstvu OS ZPTNS. 
Zastupitelstvo OS ZPTNS rozhodne na nejbližším svém jednání. 

 
Článek 12 

 
1. Základní organizace OS ZPTNS zejména: 

- se ve své činnosti řídí Stanovami a Programem OS ZPTNS, vlastními základními dokumenty, 
kterými jsou Statut, Jednací řád, Volební řád a Zásady hospodaření; 

- zastupuje své členy při jednáních s představiteli zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci jsou 
v ZO OS sdruženi; 

- je oprávněna podílet se na kolektivním vyjednávání a v případě existence zaměstnavatele 
s právem uzavírat kolektivní smlouvy uzavírat s ním kolektivní smlouvu; 

- informuje členy o postupu při uplatňování a prosazování jejich zájmů a potřeb; 
- spolurozhoduje s příslušnými zaměstnavateli ve věcech uvedených v zákoníku práce a v jeho 

prováděcích předpisech, případně dalších zákonných normách; 
- ve smyslu zákoníku práce informuje všechny zaměstnance;  
- zajišťuje právní pomoc v případě pracovněprávního sporu svého člena podle Řádu právní 

pomoci OS ZPTNS; 
- hospodaří s finančními prostředky a ostatním majetkem ZO OS podle zásad stanovených 

ZO OS, přičemž kontrolu tohoto hospodaření provádí nejméně jedenkrát ročně revizní komise 
ZO OS; 

- provádí kontrolu dodržování BOZP v rozsahu daném platnými právními předpisy; 
- je oprávněna navrhovat kandidáty do všech volených i ostatních orgánů OS ZPTNS, podává 

orgánům OS ZPTNS náměty, návrhy a připomínky a vyžaduje informace o jejich vyřízení 
a následně informuje členy. 

2. Nejvyšším orgánem ZO OS je členská schůze nebo konference delegátů, která rozhoduje 
o všech důležitých otázkách činnosti organizace, zejména o vnitřní struktuře, jejích orgánech, 
o uvolňování funkcionářů pro výkon funkce a o využívání finančních prostředků a majetku 
základní organizace. Schvaluje Zásady hospodaření, rozpočet a výsledky hospodaření. 
Schvaluje základní dokumenty ZO OS. Výbor ZO OS zašle kopie těchto dokumentů (mimo 
rozpočet a výsledky hospodaření) a protokol o volbách neprodleně po schválení k uložení 
správnímu aparátu OS ZPTNS. 

3. ZO OS má právo mít zastoupení v Zastupitelstvu OS ZPTNS. Toto právo jí vzniká po 6 měsících 
od přijetí do OS ZPTNS při plnění všech povinností pro ZO OS ze Stanov vyplývajících. Pokud je 
ZO OS sdružena v oblastním (územním) KOV je zástupce volen dle čl. 18 odst. 2 těchto Stanov. 
Není-li ZO OS sdružena v oblastním (územním) KOV je zástupce ZO OS volen dle jejího 
volebního řádu. Takto zvolený zástupce má v Zastupitelstvu OS ZPTNS hlas poradní do doby 
schválení složení Zastupitelstva OS ZPTNS sjezdem OS ZPTNS. 
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4. Statutárním orgánem ZO OS je výbor  (případně vedení výboru) nebo předseda, který řídí činnost 
ZO OS mezi členskými schůzemi nebo konferencemi. Za ZO OS jedná předseda nebo 
místopředseda nebo případně pověřený člen výboru. Volba Výboru ZO OS, vedení výboru nebo 
předsedy  se provádí podle volebního řádu ZO OS.  

5. Výbor ZO OS svolává podle potřeby, nejméně 1 x za rok, členskou schůzi nebo konferenci 
delegátů ZO OS. Výbor ZO OS je povinen svolat členskou schůzi nebo konferenci delegátů 
ZO OS i v případě, požádá-li o to nejméně 1/3 členské základny.  

6. V případě, že nejsou konány řádné volby orgánů ZO OS do uplynutí funkčního období, funkční 
období předsedy výboru ZO OS se prodlužuje do zvolení nových členů výboru základní 
organizace, nejdéle však o šest měsíců od skončení funkčního období. 

7. ZO OS dává oprávnění OS ZPTNS prostřednictvím Revizní komice OS ZPTNS provést alespoň 
1x za volební období kontrolu svého hospodaření. 

8. Každá ZO OS má právo na vyhlášení stávky, pokud to není v  rozporu s obecně platnými 
právními předpisy. Může tak učinit až poté, co ve věcech zásadního významu byly vyčerpány 
všechny možnosti v součinnosti s OS ZPTNS k dosažení dohody se zaměstnavatelem.  

9. Za účelem společného postupu a spolupráce se mohou ZO OS vzájemně sdružovat. 

 
Koordinační odborové výbory 

Článek 13 
Společná ustanovení 

 
1. V zájmu sjednocování postupu ZO OS k řešení sociálních, mzdových, pracovněprávních, 

ekonomických a ostatních otázek, které se týkají potřeb, zájmů a nároků členů se mohou vytvářet 
oblastní (územní) a podnikové koordinační odborové výbory. KOV na všech stupních mají právní 
subjektivitu a jejich vnitřní uspořádání a práva a povinnosti z právní subjektivity vyplývající jsou 
obdobné jako v  případě ZO OS.  

2. Oblastní KOV sdružuje zástupce ZO OS v rámci regionů nebo dané oblasti podle oborového 
zaměření. Vymezení regionu nebo dané oblasti přísluší do kompetence podnikových KOV. 
V dané oblasti (území) působí jen jeden KOV. 

3. KOV jsou příslušnými odborovými orgány pro projednávání, informování členů a zaměstnanců 
podle zákoníku práce a realizaci úkolů v oblasti BOZP. V případě existence oprávněného 
hospodářského partnera i k uzavírání kolektivních smluv. Další konkrétní kompetence jim mohou 
být předány ZO OS dané oblasti. 

4. Sdružené oblastní (územní) KOV mohou vzniknout v případě zájmu ZO OS sdružených 
v profesních KOV daného regionu za účelem zlepšení vnitroodborové činnosti v daném regionu. 

5. KOV volí ze svých členů předsedu a místopředsedu/y KOV podle vlastního volebního a jednacího 
řádu. 
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6. Oblastní, podnikové a sdružené KOV schvalují svůj statut, jednací řád, volební řád, rozpočet 
a zásady hospodaření. KOV zašle kopie těchto dokumentů (mimo rozpočet) a volební protokol 
neprodleně po schválení k  uložení správnímu aparátu OS ZPTNS.  

7. KOV dává oprávnění OS ZPTNS prostřednictvím Revizní komise OS ZPTNS provést alespoň 1x 
za volební období kontrolu svého hospodaření, nemá-li KOV zvolenu vlastní revizní komisi nebo 
revizora hospodaření. 

 
Článek 14 

Oblastní (územní) koordinační odborové výbory 
 

Oblastní (územní) KOV volí a odvolává své zástupce do podnikového koordinačního výboru. Volí 
a odvolává zástupce do Rady OS ZPTNS. V případě neexistence oblastního (územního) KOV 
volí a odvolává své zástupce do podnikového koordinačního výboru ZO OS. 

 
Článek 15 

Podnikové koordinační odborové výbory 
 

1. Podnikový KOV je složen z volených zástupců oblastních KOV zaměstnavatelského subjektu, je 
partnerem podnikatelskému subjektu zapsanému v obchodním rejstříku.  

2. Podnikový KOV je příslušným odborovým orgánem pro kolektivní vyjednávání a uzavírání 
kolektivní smlouvy, kontrole plnění kolektivní smlouvy a řešení zásadních otázek ve vztahu 
k zaměstnavateli. U jednoho zaměstnavatele může působit pouze jeden podnikový KOV.  

3. Předseda nebo místopředseda podnikového KOV podepisuje podnikovou kolektivní smlouvu. 
Tento podnikový KOV je oprávněn vydávat doporučení směrem k ZO OS a KOV v něm 
sdružených.  

4. Podnikové KOV tvoří nejvýše 2 zástupci každého oblastního (územního), profesního KOV, 
případně ZO OS a sjezdem OS ZPTNS volený funkcionář dané profese. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
ORGÁNY OS ZPTNS 

 
Článek 16 

Orgány odborového svazu jsou: 

a) Sjezd OS ZPTNS; 
b) Zastupitelstvo OS ZPTNS; 
c) Rada OS ZPTNS; 
d) Revizní komise OS ZPTNS; 
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Článek 17  

Sjezd odborového svazu 
 

1. Nejvyšším orgánem OS ZPTNS je sjezd OS ZPTNS, svolávaný Zastupitelstvem OS ZPTNS 1 x 
za 5 let. Zastupitelstvo OS ZPTNS stanoví klíč pro volbu delegátů sjezdu nejpozději 3 měsíce 
před jeho konáním.  

 
2. Sjezd OS ZPTNS projednává a schvaluje zejména:  

a) Stanovy OS ZPTNS; 
b) Program OS ZPTNS; 
c) zprávu o činnosti OS ZPTNS; 
d) zprávu revizní komise OS ZPTNS; 
e) Volební řád OS ZPTNS; 
f) Zásady hospodaření OS ZPTNS; 
g) Řád právní pomoci OS ZPTNS; 
h) slučování s jinými odborovými subjekty; 
i) ukončení činnosti OS ZPTNS. 

3. Sjezd odborového svazu volí podle schváleného Volebního řádu: 

a) pracovní předsednictvo a pracovní komise sjezdu; 
b) předsedu a místopředsedy OS ZPTNS; 
c) Revizní komisi OS ZPTNS. 

4. Sjezd OS ZPTNS se řídí jednacím řádem, který schvaluje úvodem svého zasedání. 

5. Mimořádný sjezd svolává Rada OS ZPTNS nejpozději do 90 dnů od vydání rozhodnutí 
Zastupitelstva OS ZPTNS nebo požádá-li o to více než 1/3 ZO OS.  

6. Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb zaniká 
usnesením nejméně 4/5 prezentovaných delegátů řádného nebo za tím účelem svolaného 
mimořádného sjezdu OS ZPTNS, který zároveň rozhodne o majetku odborového svazu, případně 
o likvidaci v souladu s platnými právními předpisy. 
 

Článek 18  
Zastupitelstvo odborového svazu 

 
1. Mezi sjezdy je nejvyšším orgánem OS ZPTNS Zastupitelstvo OS ZPTNS. Nejméně 2x ročně jej 

svolává na základě rozhodnutí Rady OS ZPTNS předseda nebo místopředseda OS ZPTNS. 

2. Zastupitelstvo OS ZPTNS tvoří předseda OS ZPTNS, místopředsedové OS ZPTNS, členové 
Rady OS ZPTNS a funkcionáři volení oblastními KOV v poměru k velikosti členské základny 
a zástupci ZO OS, které nemohou být nebo nejsou v KOV sdruženy. Složení Zastupitelstva 
OS ZPTNS schvaluje sjezd OS ZPTNS ve volebním řádu. 
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3. Zastupitelstvo OS ZPTNS zejména: 

a) rozhoduje o svolání řádného a mimořádného sjezdu a stanoví klíč pro volbu delegátů; 
b) schvaluje doplňky a změny Stanov OS ZPTNS; 
c) schvaluje doplňky a změny Volebního řádu OS ZPTNS; 
d) schvaluje jednací řád Zastupitelstva OS ZPTNS a jeho změny a doplnění; 
e) schvaluje doplňky a změny Řádu právní pomoci OS ZPTNS; 
f) schvaluje rozpočet OS ZPTNS; 
g) projednává výsledek hospodaření OS ZPTNS; 
h) rozhoduje o aktualizaci Programu OS ZPTNS; 
i) schvaluje koncepci kolektivního vyjednávání vyššího typu; 
j) rozhoduje o novém členství nebo jeho ukončení v národních a mezinárodních odborových 

centrálách; 
k) rozhoduje o odvolání ZO OS proti rozhodnutí orgánů OS ZPTNS; 
l) rozhoduje z vůle ZO OS o změně struktury Zastupitelstva; 
m) rozhoduje o rozšíření počtu členů Rady OS ZPTNS; 
n) mezi sjezdy volí a odvolává předsedu OS ZPTNS; 
o) mezi sjezdy volí a odvolává členy revizní komise OS ZPTNS;  
p) volí a odvolává delegáty sjezdu ČMKOS; 
q) volí a odvolává členy Sněmu ČMKOS; 
r) příslušná profesní část Zastupitelstva OS ZPTNS volí a odvolává místopředsedu OS ZPTNS. 
 

4. Zastupitelstvo OS ZPTNS je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů 
zastupitelstva. 

5. K platnosti usnesení Zastupitelstva OS ZPTNS odst. 3 písm. a), b), c), l), m) a q) je třeba 
4/5 většiny prezentovaných členů Zastupitelstva OS ZPTNS na jednání. V ostatních případech, 
v tomto odstavci nejmenovaných, je potřeba k platnosti usnesení Zastupitelstva OS ZPTNS 
nadpoloviční většiny prezentovaných členů na jednání. 

6. Zastupitelstvo OS ZPTNS se řídí schváleným jednacím řádem. 

7. Mimořádné zasedání Zastupitelstva OS ZPTNS svolává Rada OS ZPTNS nejpozději do 30 dnů 
od svého rozhodnutí nebo nejpozději do 15 dnů od uplatnění požadavku nejméně 1/3 členů 
Zastupitelstva OS ZPTNS. V mimořádných případech může tak učinit předseda nebo 
místopředseda OS ZPTNS. 

 
Článek 19 

Rada OS ZPTNS 

1. Rada OS ZPTNS plní funkci výkonného orgánu OS ZPTNS. Je složena z představitelů oblastních 
koordinačních odborových výborů,  předsedů Podnikových koordinačních odborových výborů, 
předsedy a místopředsedů OS ZPTNS. 
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8 členů volí oblastní koordinační odborové výbory České pošty;  
4 členy volí oblastní koordinační odborové výbory telekomunikací;  
1 člena volí ZO OS Vegacom; 
1 člena volí PKOV společností novinových služeb v ČR; 
1 člena volí PKOV Česká pošta; 
1 člena volí PKOV TELCO; 
1 předseda OS ZPTNS;  
1 místopředseda OS ZPTNS. 

2. Členy Rady OS ZPTNS odvolává ten orgán, který je do Rady OS ZPTNS zvolil. Rada OS ZPTNS 
se schází minimálně 4x ročně. Mimořádné zasedání Rady OS ZPTNS svolává předseda 
OS ZPTNS, případně místopředseda, dle svého uvážení nebo na požádání nejméně 1/3 členů 
Rady OS ZPTNS nejpozději do 15 dnů od doručení požadavku. Jednání Rady se zúčastňuje 
předseda nebo pověřený zástupce Revizní komise OS ZPTNS. 

3. Rada OS ZPTNS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. 

4. K platnosti usnesení Rady OS ZPTNS je třeba nejméně 2/3 většiny prezentovaných členů Rady 
OS ZPTNS na jednání. 

5. Rada OS ZPTNS se řídí schváleným jednacím řádem. 

6. Rada OS ZPTNS plní zejména tyto úkoly:  

a) rozpracovává a realizuje Program odborového svazu přijatý sjezdem a usnesení přijatá 
sjezdem a Zastupitelstvem OS ZPTNS; 

b) stanovuje strategii a účastní se kolektivního vyjednávání o Odvětvové kolektivní smlouvě 
vyššího stupně; 

c) schvaluje akce mezinárodní činnosti; 
d) realizuje právo kontroly vyplývající ze zákoníku práce; 
e) schvaluje ustavení komisí a sekcí; 
f) připravuje jednání Zastupitelstva OS ZPTNS; 
g) schvaluje poskytování právní pomoci v případech upravených Řádem právní pomoci; 
h) schvaluje zásady pro odměňování pracovníků aparátu a volené funkcionáře; 
i) schvaluje poskytnutí jednorázové finanční částky při těžkém úrazu člena ZO OS dle přijatých 

Zásad poskytování jednorázových podpor; 
j) schvaluje Finanční řád OS ZPTNS a prováděcí předpisy k Zásadám hospodaření OS ZPTNS; 
k) projednává zprávy jednotlivých útvarů aparátu a zprávy členů Rady OS ZPTNS; 
l) svolává Zastupitelstvo OS ZPTNS; 
m) v případě potřeby jmenuje tiskového mluvčího OS ZPTNS a stanoví rozsah jeho činnosti; 
n) projednává náměty, návrhy, připomínky, stížnosti ZO OS a členů OS ZPTNS, schvaluje 

postup jejich řešení; 
o) určuje místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 

předseda nevykonává funkci; 
p) v případě, že by nebyl sjezdem zvolen předseda OS ZPTNS a místopředsedové OS ZPTNS 
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pověřuje Rada OS ZPTNS člena Rady OS ZPTNS vedením OS ZPTNS;  
q) informuje prostřednictvím Zastupitelstva OS ZPTNS jedenkrát ročně ZO OS o výsledku 

hospodaření OS ZPTNS za  uplynulý rok.  

 

7. Rada OS ZPTNS odpovídá za svou činnost Zastupitelstvu OS ZPTNS. 
 

Článek 20 
Revizní komise OS ZPTNS 

 
1. Revizní komise je volena na sjezdu OS ZPTNS a je devíti členná, minimálně musí mít pět členů.  

2. Na ustavující schůzi je zvolen její předseda a dva místopředsedové.  

3. Při úbytku počtu členů Revizní komise pod pět členů, zvolí v doplňujících volbách nejbližší 
Zastupitelstvo OS ZPTNS členy nové. 

4. Revizní komise zejména: 

- kontroluje pravidelně čerpání rozpočtu OS ZPTNS a hospodaření s odborovými prostředky; 
- předkládá Zastupitelstvu OS ZPTNS zprávy o výsledcích kontroly hospodaření; 
- vyjadřuje se k návrhům rozpočtu a plánu akcí OS ZPTNS; 
- ověřuje zánik členství ZO OS v odborovém svazu; 
- předkládá sjezdu zprávu o své činnosti; 
- kontroluje správnost odvodů členských příspěvků; 
- je oprávněna provést kontrolu hospodaření ZO a KOV; 
- na základě požadavku ZO OS nebo KOV provede mimořádnou kontrolu jejich hospodaření. 

 

Článek 21 
 

1. K řešení specifických otázek zaměstnanců jednotlivých oborů činností mohou být v případě 
potřeby zřizovány oborové komory OS ZPTNS.  

2. Posláním oborových komor je projednávat všechny otázky, které se týkají zaměstnanců 
příslušného oboru a vyjadřovat se k nim. 

3. Oborové komory jsou poradními orgány jednotlivých struktur OS ZPTNS a řídí se organizačním 
a jednacím řádem orgánu, který je zřídil.  

 
Článek 22 

Vedení OS ZPTNS 
 

1. Vedení OS ZPTNS je složeno z: 

a) předsedy; 
b) místopředsedy.  
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2. Předseda zastupuje OS ZPTNS navenek. 

3. Předsedu zastupuje místopředseda, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo 
v době, kdy předseda nevykonává funkci. 

4. Předseda a místopředseda jsou představiteli OS ZPTNS ve vztahu k příslušným státním 
orgánům, zaměstnavatelským subjektům a jejich sdružením, případně jiným institucím, 
odborovým svazům a k mezinárodním odborovým organizacím a sdružením.  

5. Ve své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, Stanovami OS ZPTNS, usneseními 
sjezdu, Programem OS ZPTNS, usneseními Zastupitelstva OS ZPTNS a Rady OS ZPTNS.  

6. V kompetenci předsedy OS ZPTNS je jednání vůči zaměstnancům, kteří jsou v pracovněprávním 
vztahu k OS ZPTNS a podepisuje Odvětvovou kolektivní smlouvu vyššího stupně. 

7. Je-li předseda ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový 
předseda, vykonává jeho pravomoc až do zvolení předsedy místopředseda. Byl-li místopředseda 
z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně s předsedou, pověří Rada OS ZPTNS výkonem 
pravomoci předsedy některého z členů Rady OS ZPTNS. 

 

Článek 23  
Správní aparát OS ZPTNS 

 
1. Správní aparát OS ZPTNS tvoří zaměstnanci v pracovněprávním poměru, kteří zabezpečují 

realizaci úkolů OS ZPTNS.  

2. Správní aparát zajišťuje realizaci všech oblastí činnosti daných Programem OS ZPTNS, 
poskytuje metodickou pomoc a servis ZO OS a KOV. Součástí správního aparátu je svazová 
inspekce BOZP.  

3. Činnost správního aparátu řídí předseda OS ZPTNS a odpovídá za ni Radě OS ZPTNS. 
 
 

ČÁST PÁTÁ 
FINANČNÍ PROSTŘEDKY OS ZPTNS 

 
Článek 24 

 
1. OS ZPTNS hospodaří v souladu se schválenými Zásadami hospodaření. Kontrolu hospodaření 

provádí pravidelně Revizní komise OS ZPTNS. 
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2. Rozdělení vybraných členských příspěvků mezi ZO OS a OS ZPTNS stanovil sjezd takto: 

65%  z vybraných členských příspěvků zůstává základním organizacím, které mohou 
s těmito prostředky nakládat dle vlastního rozhodnutí a mohou přispívat na činnost 
KOV,  

35%  z vybraných členských příspěvků ZO OS odvádí OS ZPTNS, který z těchto prostředků 
hradí příspěvek odborovým centrálám. 

Toto rozdělení vybraných členských příspěvku vychází z částky stanovené v článku 8 těchto 
Stanov. Odvod odborovému svazu provádí ZO OS měsíčně. 

3. Rozdělení 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 hospodaří podle vlastních zásad hospodaření a schválených rozpočtů. 

5. Rada OS ZPTNS je povinna jedenkrát ročně prostřednictvím Zastupitelstva OS ZPTNS 
informovat ZO OS o výsledku hospodaření OS ZPTNS za uplynulý rok, a to nejpozději do konce 
dubna následujícího roku. 

6. OS ZPTNS neodpovídá za hospodaření s prostředky ZO OS a KOV a stejně tak ZO OS a KOV 
neodpovídají za hospodaření s prostředky OS ZPTNS. 

 
 

ČÁST ŠESTÁ 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Článek 25 

 
1. Stanovy OS ZPTNS byly schváleny VII.  sjezdem OS ZPTNS konaným ve dnech 

25. – 26. listopadu 2022 a dnem 25. listopadu 2022 nabývají účinnosti. 

2. Dnem účinnosti těchto Stanov OS ZPTNS se ruší Stanovy, které byly schváleny VI. řádným 
sjezdem OS ZPTNS a dne 25. listopadu 2016 nabyly účinnosti.  

 
 
 
………………………………………………… 
Předseda OS ZPTNS 
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