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Zásady hospodaření Odborového svazu zaměstnanců 
poštovních, telekomunikačních a novinových služeb 

 
 

Článek 1 
Všeobecná pravidla hospodaření 

1. Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (dále též OS 
ZPTNS), základní organizace odborového svazu (dále též ZO OS) a Koordinační odborové výbory 
(dále též KOV) samostatně hospodaří s majetkem ve svém vlastnictví, majetkem svěřeným, majetkem 
najatým a majetkem, ke kterému mají právo hospodaření anebo právo užívací. 
Majetkem OS ZPTNS, ZO OS a KOV je souhrn nemovitého, movitého a finančního majetku včetně 
pohledávek a závazků. OS ZPTNS, ZO OS a KOV jsou povinny zacházet se svým majetkem 
hospodárně a používat jej k zabezpečení činností a úkolů odborů.  
 
2. OS ZPTNS, ZO OS a KOV mají k majetku vlastní odpovědnost podle příslušných právních 
předpisů. Každý z těchto orgánů hospodaří se svým majetkem samostatně, tj. že za závazky ZO OS 
a KOV neodpovídá OS ZPTNS, ZO OS a KOV neodpovídají za závazky OS ZPTNS a KOV a ZO OS 
neodpovídají vzájemně za své závazky. 
 
3. OS ZPTNS, KOV i ZO OS, hospodaří podle vlastních zásad a schválených rozpočtů. 
 
4. Účetnictví OS ZPTNS, ZO OS a KOV se řídí zákony a obecně platnými právními předpisy. 
 

Článek 2 
Zdroje finančního zabezpečení odborového svazu 

− vybrané členské příspěvky; 
− jiné vlastní příjmy (zejména úroky, sponzorské a jiné dary a příjmy z vlastní podnikatelské 

činnosti). 
 

 
Článek 3 

Rozdělení podílů z členských příspěvků mezi ZO OS a OS ZPTNS 
 
65%  z vybraných členských příspěvku zůstává základním organizacím, které mohou s těmito 

prostředky nakládat dle vlastního rozhodnutí a mohou přispívat na činnost KOV  
35%  z vybraných členských příspěvků odvádí základní organizace OS ZPTNS, který z těchto 

prostředků hradí příspěvek odborovým centrálám 
Toto rozdělení vychází z ustanovení článku 24 Stanov OS ZPTNS. Odvod OS ZPTNS provádí 
základní organizace měsíčně. 
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Článek 4 
Hospodaření ZO OS a KOV 

1. Základní podmínkou pro finanční činnost ZO OS a KOV jsou vlastní zásady použití finančních 
prostředků, které podléhají schválení členskou schůzí nebo konferencí ZO OS a schůzí KOV. 
Zpracování zásad hospodaření ZO OS a KOV s odborovými prostředky je pro výbory základní 
organizace OS ZPTNS (dále též Výbory ZO OS) a KOV povinné. Nově vzniklé ZO OS a KOV zpracují 
zásady hospodaření do 1 měsíce po ustavení. 
 
2. O použití odborových finančních prostředků rozhodují členské schůze nebo konference ZO OS 
a schůze KOV schválením rozpočtu na příslušný kalendářní rok. 
 
3. O konkrétním čerpání finančních prostředků podle schváleného rozpočtu na kalendářní rok 
rozhoduje Výbor ZO OS a KOV. Za hospodaření s odborovými prostředky ZO OS a KOV odpovídá 
předseda a hospodář (pokladník) Výboru ZO OS a KOV. 
 
4. Pravomoci výboru základní organizace, předsedy, případně místopředsedy při rozhodování o výši 
částek schvaluje členská schůze nebo konference ZO OS. 
 
5. ZO OS a KOV mají právo vyvíjet vlastní hospodářskou činnost v souladu s platnými zákony s cílem 
zajistit vylepšení své hospodářsko-finanční situace. 
 
6. V případě slučování nebo rozdělování ZO OS schváleném členskou schůzí musí být o způsobu 
majetkového vypořádání sepsán Výborem ZO OS protokol a jeho kopie zaslána na OS ZPTNS. Při 
ukončení činnosti ZO OS je postupováno v souladu s ustanovení článku 11 Stanov OS ZPTNS. ZO 
OS má povinnost doložit veškeré listiny a dokumenty vztahující se ke zrušení základní organizace 
správnímu aparátu OS ZPTNS. 
 

Článek 5 
Hospodaření OS ZPTNS 

1. OS ZPTNS hospodaří podle vlastních zásad hospodaření, které schvaluje Rada OS ZPTNS 
a ročních rozpočtů, které schvaluje Zastupitelstvo OS ZPTNS. Součástí zásad hospodaření je 
stanovení částky, do jejíž výše jsou oprávněni rozhodovat o jejím použití vedoucí funkcionáři 
a zaměstnanci OS ZPTNS.  
 
2. O rozdělení příjmů OS ZPTNS z členských příspěvků na jednotlivé fondy OS ZPTNS rozhoduje na 
návrh Rady OS ZPTNS Zastupitelstvo OS ZPTNS. 
 
3. OS ZPTNS může poskytnout v případě krajní nutnosti půjčku základním organizacím do výše 
50 000 Kč s dobou splatnosti maximálně jeden rok. Půjčka je bezúročná a o jejím poskytnutí 
rozhoduje Rada OS ZPTNS. 
 
4.  Rada OS ZPTNS je povinna jedenkrát ročně prostřednictvím Zastupitelstva OS ZPTNS informovat 
ZO OS o výsledku hospodaření OS ZPTNS za uplynulý rok. 
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Článek 6 
Kontrola hospodaření 

1. Pro kontrolu hospodaření OS ZPTNS, KOV a ZO OS jsou voleny revizní orgány. Jejich povinností 
je dbát na dodržování zásad hospodaření s odborovými prostředky a o výsledcích kontrol informovat 
členy a volené orgány.  
 
2. OS ZPTNS zveřejňuje výsledky hospodaření na jednání Zastupitelstva OS ZPTNS, a tím umožňuje 
právo veřejné kontroly. 
 
3. Revizní komise ZO OS kontroluje správnost odvodů členských příspěvků. 
 
4. Revizní komise ZO OS (KOV) odpovídají svým členům za dodržování Zásad hospodaření ZO OS 
(KOV). 
 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

1. Schváleno VII. sjezdem Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních 
a novinových služeb konaným ve dnech 25. – 26. listopadu 2022 a dnem 26. listopadu 2022 
nabývají účinnosti. 

2. Dnem účinnosti těchto Zásad se ruší Zásady hospodaření OS ZPTNS, které byly schváleny 
VI. sjezdem OS ZPTNS konaným ve dnech 25. – 26. listopadu 2016.  

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