
u Dne 24. 9. 2006
byl projednán návrh
státního rozpočtu na
rok 2007 plénem
RHSD (tripartita).
Návrh státního roz-
počtu předpokládá
nárůst objemu pro-

středků na platy u zaměstnanců veřej-
ných služeb a správy odměňovaných
počínaje 1. 1. 2007 podle nového
zákoníku práce ve výši 5 % a u pří-
slušníků bezpečnostních sborů odměňo-
vaných počínaje 1. 1. 2007 podle zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů o 4,5
% s tím, že ve všeobecné pokladní
správě jsou vyčleněny finanční prostřed-
ky ve výši 1,5 mld. Kč na dofinancování
odměňování příslušníků bezpečnostních
sborů. (Tyto prostředky budou
uvolňovány podle skutečné potřeby jed-
notlivých bezpečnostních sborů). Ve
všeobecné pokladní správě je rovněž
zabezpečeno finanční krytí dopadů
nového zákoníku práce (pracovní poho-
tovost na pracovišti je považována podle
nového zákoníku práce za výkon práce a
zvláštní příplatky) u zaměstnanců
odměňovaných podle zákoníku práce a
to ve výši 2,1 mld. Kč. I tyto finanční
prostředky budou uvolňovány podle
skutečné potřeby jednotlivých resortů.
Zástupci odborů opakovaně uplatnili v
průběhu projednávání návrhu státního
rozpočtu požadavek na zvýšení navrho-
vaného objemu prostředků na platy za-
městnanců veřejných služeb a správy
odměňovaných podle zákoníku práce o 1
mld. Kč s následujícím zdůvodněním
cituji „Bez tohoto navýšení by došlo k
poklesu reálných platů zaměstnanců s
krátkodobou praxí, kteří jsou v rámci
platových stupnic zařazení do nejnižších
platových stupňů. Stabilní růst eko-
nomiky, který je prognózován i pro příští
rok, pro uplatňované navýšení objemu
finančních prostředků na platy dává
prostor. Průměrný plat zaměstnanců
veřejných služeb a správy by při akcep-
tování našeho požadavku lépe korespon-
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Po dva dny 21. a 22. září se konalo jed-
nání Výboru odborového svazu, kterému
předcházela schůze předsednictva VOS,
které projednalo přípravu materiálů
předkládaných následnému zasedání
VOS. Po projednání byla Výborem vza-
ta na vědomí průběžná zpráva o hospo-
daření OS v tomto roce a taktéž zpráva o
majetkových aktivitách OS a provozu
rekreačního zařízení Smrk Libverda. K
připomínkám byly předloženy návrhy
nových svazových dokumentů, z nichž
stanovy OS a program OS budou schval-
ovány V. sjezdem OS v příštím roce,
další pak nově vytvořeným Výborem v
období po sjezdu OS. V rámci přípravy

N A K L A D A T E L S T V Í
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účinný od 1. 1. 2007 
s exkluzivním výkladem všech 395 paragrafů i souvisejících předpisů, 
včetně zákona o kolektivním vyjednávání, připravuje v praxi osvědčený
autorský kolektiv vedený JUDr. Marcelou KUBÍNKOVOU 

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE 

z edice Paragrafy do kapsy 

SROZUMITELNÉ VYSVĚTLENÍ
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Rozsah publikace: 650 stran, brož., formát A5

Cena: 652 Kč, pro předplatitele 
týdeníku Sondy 587 Kč *)

Expedice: podle pořadí došlých objednávek,
září 2006

Nově: na základě zájmu připravují Sondy 
pro objednatele této publikace 
možnost přiobjednání aktuálního 
znění ZP s výkladem na CD-ROM

*) Upozorňujeme na některé neseriózní, předražené nabídky 
publikací ZP, které neobsahují právní výklad, ale pouze opsanou
důvodovou zprávu předkladatele zákona.
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ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE 

PŘEDPLATITELÉ TÝDENÍKU SONDY
MAJÍ 10% SLEVU!

Závazně objednávám ....... ks nového ZÁKONÍKU PRÁCE

Dodejte na adresu: .................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Fakturační adresa...................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Objednává ................................................................................

IČO: ....................................... DIČ: ..........................................

Zašlete na dobírku na fakturu

Podpis Razítko

Uplatňujete-li 10% slevu, uveďte předplatitelské číslo týdeníku
SONDY [na štítku dodávky novin]
Objednací lístek zašlete co nejrychleji na adresu:

SONDY, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3

sjezdu VOS schválil klíč pro volbu
delegátů 1 delegát na 140 členů, celkem
221 delegát s rozděleným počtem na jed-
notlivé sekce.
Zpráva o činnosti od minulého zasedání
VOS byla po ústním doplnění předsed-
kyní OS A. Vondrovou vzata na vědomí.
Vzhledem ke končícímu volebnímu ob-
dobí a povolebnímu období bylo do
vnějšího připomínkového řízení v le-
gislativní oblasti předloženo jen  málo
návrhů novel zákonů, byly předkládány
v naprosté převaze návrhy vládních
nařízení a vyhlášek. V mzdové oblasti je
jednáno o platech na rok 2007. O

doval s předpokládaným růstem prů-
měrné mzdy v podnikatelské sféře a více
by odpovídal kvalifikační struktuře za-
městnanců v této sféře“ (Poznámka:
Popsaný problém se netýká základní pla-
tové stupnice).
Uvedený požadavek projednala v před-
chozích týdnech předsedkyně OS jako
mluvčí OS ROPO s ministrem práce a
sociálních věcí a s ministrem financí.
Oba ministři, na základě podkladových
materiálů, které jim byly předloženy
konstatovali, že se jedná o velmi zá-
važný problém. Totéž konstatování před-
nesli oba ministři i při projednávání
návrhu státního rozpočtu s tím, že se
požadavkem odborů bude zabývat vláda
na svém mimořádném zasedání dne 25.
9. 2006, kdy bude projednávat návrh
státního rozpočtu. Předpokládá se, že
vláda po projednání a po případném při-
jetí změn v předloženém návrhu, návrh
zákona o státním rozpočtu na rok 2007
schválí. Informaci o konečném znění
mzdové části návrhu zákona o státním
rozpočtu na rok 2007 zveřejníme v
dalším čísle NOS a na webové stránce
OS. 
vNa jiném místě NOS zveřejňujeme
přehled o počtu zaměstnanců v jed-
notlivých sektorech    veřejné správy po-
dle věku, vzdělání a trvání pracovního a
služebního poměru za rok 2005. Uve-
dený přehled je velmi stručným výtahem
z obsáhlého materiálu, který zpracovalo
ministerstvo financí na základě poža-
davku zástupců OS ROPO v červenci
2006. Zpracovaný materiál byl použit
jako jeden z podkladových materiálů pro
jednání zástupců  OS ROPO o platech
pro rok 2007. Přehled byl na jednání
pléna tripartity dne 24. 9. 2006 předán
také zástupcům zaměstnavatelských
subjektů se žádostí, aby uvedeným infor-
macím věnovali náležitou pozornost.
Odbory se tímto snaží zajistit lepší infor-
movanost zástupců zaměstnavatelských
subjektů a pokud možno tímto způ-
sobem eliminovat případná nekvalifiko-
vaná vyjádření k počtu zaměstnanců

Pokračování na straně 6
Na základě rozhodnutí Rady ČMKOS dochází s platností od 1. 10.2006 ke změnám fungování středisek regionálního právního poraden-ství ČMKOS v oblasti Českých Budějovic, Ústí nad Labem, Brna, Olo-mouce, Zlína a Ostravy. Aktuální přehled je umístěn na webovýchstránkách  ČMKOS a našeho odborového svazu..
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STANOVY ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
Část prvníZÁKLADNÍ USTANOVENÍČlánek 1

1.1 Název odborového svazu je Odborový svaz státních orgánů a organizací  (dále jen
„Odborový svaz“). Odborový svaz je dobrovolným sdružením členů. Sídlem Od-
borového svazu je Praha.

1.2 Úlohou Odborového svazu je ochrana, obhajoba a prosazování práv a oprávně-
ných zájmů členů, především v oblasti pracovněprávní, mzdové, bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, sociální a zaměstnanosti. Odborový svaz prosazuje prin-
cip sociálně právního státu, odstranění  jakýchkoliv forem diskriminace, prosazu-
je právo svobodného sdružování ve smyslu Listiny základních práv a svobod a
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

1.3 Odborový svaz z pověření svých členů jedná s Parlamentem, vládou, státními or-
gány, orgány samosprávy, odborovými  ústřednami, sdruženími zaměstnavatelů,
občanskými sdruženími a dalšími právnickými a fyzickými osobami.Článek 2

2.1 Odborový svaz je právnická osoba, která je politicky, ekonomicky a organizačně
nezávislá zejména na vládě, orgánech státní správy a samosprávy, zaměstnavate-
lích, politických stranách a hnutích, církvích a náboženských společnostech.

2.2 Orgány a funkcionáři Odborového svazu jsou za svou činnost odpovědni členům
a orgánům, kterými byli zvoleni a jimiž mohou být odvoláni.

Část druháČLENSTVÍ V ODBOROVÉM SVAZUČlánek 3Členství
3.1 Členství v Odborovém svazu je dobrovolné, členem Odborového svazu může být

každý zaměstnanec v pracovněprávním vztahu nebo služebním poměru bez roz-
dílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví

3.2 Individuálním členem Odborového svazu může být každý zaměstnanec nebo osoba
samostatně výdělečně činná, pokud nezaměstnává žádného zaměstnance. Právo
být i nadále členem Odborového svazu se zachovává členům, kteří přerušili či
skončili pracovní nebo služební poměr a pobírají důchod, a také v době nezamě-
stnanosti.

3.3 Členové Odborového svazu se sdružují především v základních (místních) orga-
nizacích. 

3.4 Členové Odborového svazu, kteří nejsou organizováni v základních (místních)
organizacích, mohou být evidováni u Odborového svazu přímo jako individuální
členové. Kontaktním místem pro tyto členy je příslušné regionální pracoviště Od-
borového svazu. 

3.5 Do doby členství v Odborovém svazu se započítává členství v jiném odborovém
svazu nebo v jiné odborové organizaci. Tuto dobu je člen povinen doložit.Článek 4Vznik členství

4.1 Členství v Odborovém svazu vzniká:
a) dnem rozhodnutí členské schůze (konference) základní (místní) organizace

nebo výboru (závodního  výboru) základní místní) organizace o přijetí za čle-
na,

b) dnem rozhodnutí předsednictva Výboru Odborového svazu v případě členů,
kteří nejsou organizováni v základních (místních) organizacích (dále jen „indi-
viduální členové“).

4.2 Členství v Odborovém svazu vznikne všem členům odborové organizace, která
požádá o evidenci u Odborového svazu. O členství v Odborovém svazu může po-
žádat odborová organizacejiž při svém ustavení. V obou případech vznikne člen-
ství v Odborovém svazu dnem rozhodnutípředsednictva Výboru Odborového
svazu o evidenci.

4.3 Dokladem o členství v Odborovém svazu je členský průkaz.
4.4 Při evidenci přidělí Odborový svaz základní (místní) organizaci evidenční číslo a

vystaví  jí  evidenční list, individuálnímu členovi přidělí evidenční číslo a vysta-
ví mu členský průkaz.  Evidenční číslo není součástí názvu základní (místní) or-
ganizace.Článek 5Zánik členství

5.1 Členství v Odborovém svazu zaniká:
a) dnem doručení oznámení člena o vystoupení z Odborového svazu a nebo ke dni, ke
kterému o to požádá,

b) dnem rozhodnutí členské schůze (konference) o ukončení členství člena pro ne-
plnění členských povinností, vnitrosvazových předpisů nebo jiné zaviněné jed-
nání, které vážně poškozuje dobré jméno Odborového svazu,

c) zánikem základní (místní) organizace,
d) dnem rozhodnutí předsednictva Výboru Odborového svazu o ukončení členství

individuálního člena z důvodů uvedených v článku 5. písmeno b),

e) vystoupením základní (místní) organizace z Odborového svazu,
f) zrušením evidence základní (místní) organizace u Odborového svazu,
g) úmrtím člena.

5.2 Členství v Odborovém svazu nezanikne podle článku 5.1 písmena  c) , e) a f), jest-
liže člen do 60 dnů po zániku, vystoupení nebo zrušení evidence základní (míst-
ní) organizace požádá o  evidenci v jiné základní (místní) organizaci Odborové-
ho svazu nebo přímo u Odborového  svazu, jestliže bude o jeho žádosti rozhod-
nuto kladně.

5.3 Dnem, kdy základní (místní) organizace zanikne nebo vystoupí z Odborového
svazu, zaniká její evidence u Odborového svazu.

5.4 Pokud základní (místní) organizace i přes opakované výzvy neplní své povinnos-
ti vůči Odborovému svazu, zejména pokud neodvádí členské příspěvky ve stano-
vené výši po dobu delší  než šest měsíců může Výbor Odborového svazu rozhod-
nout o zrušení evidence základní (místní) organizace.Toto ustanovení se přim-
ěřeně použije pro individuální členy.

5.5 Porušuje-li výbor základní (místní) organizace (závodní výbor) závažným způso-
bem své  povinnosti, stanovené v článku 17.3, může Výbor Odborového svazu
rozhodnout o zrušení  evidence základní (místní) organizace.

5.6 Dnem zániku členství v Odborovém svazu zanikají veškerá práva a povinnosti vy-
plývající z těchto stanov. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky, vyplývající
z poskytnutých půjček  a dotací .Článek 6Práva a povinnosti členů

6.1 Všichni členové Odborového svazu jsou si rovni.
6.2 Člen Odborového svazu má právo:

a) účastnit se členské schůze (konference) své základní (místní) organizace,
b) účastnit se každého jednání odborových orgánů, pokud se toto jednání bez-

prostředně týká jeho práv, právem chráněných zájmů nebo povinností,
c) volit a být volen do všech odborových orgánů,
d) svobodně se vyjadřovat ke všem projednávaným otázkám, požadovat k nim vy-

světlení a podávat návrhy orgánům, funkcionářům a pracovníkům Odborového
svazu,

e) obracet se s připomínkami a stížnostmi na kterýkoliv odborový orgán, který je
povinen o výsledku projednání člena neprodleně informovat ,

f) žádat kterýkoliv orgán Odborového svazu o podporu svých pracovních zájmů
a práv a o ochranu v případě porušení platných předpisů v otázkách pra-
covněprávních, mzdových, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nemocen-
ského pojištění a sociálního zabezpečení,

g) žádat o podporu při stávce organizované v souladu se zákonem,
h) být informován o všech základních otázkách činnosti Odborového svazu a jeho

orgánů,
ch)na ochranu před šikanováním a na zabezpečení možnosti obhajovat své názory

a činy, 
i) na ochranu z titulu vykonávané funkce, a to i po jejím skončení,
j) na bezplatnou právní poradu poskytovanou odborovými orgány v pracovněp-

rávních věcech, 
k) požádat o bezplatné právní zastoupení před soudem ve sporech vyplývajících z

pracovního nebo služebního poměru, v oblasti sociálního zabezpečení, v
občansko-právních sporech za podmínky, že přímo souvisí s výkonem práce, v
trestních věcech pouze vyjímečně, pokud trestní stíhání vyplývá z pracovního
nebo služebního poměru nebo z odborové činnosti a nejde–li o úmyslný trest-
ní čin nebo o trestní čin spáchaný pod vlivem omamných nebo psychotropních
látek, bližší podrobnosti stanoví Řád právní pomoci Odborového svazu, 

l) na poskytování finanční pomoci na základě doporučení výboru (závodního
výboru) základní (místní) organizace v souladu s příslušnými předpisy Odbo-
rového svazu,

m)požadovat hmotnou a finanční pomoc v případě nemoci, úmrtí rodinného přís-
lušníka, narození dítěte a v dalších sociálních případech v souladu s příslu-
šnými předpisy Odborového svazu, 

n) na nahlédnutí do záznamů a archivů Odborového svazu, pokud se bezpros-
tředně týkají jeho práv, právem chráněných zájmů nebo povinností,

o) využívat spolu se svými rodinnými příslušníky kulturní a sportovní zařízení
Odborového svazu a jeho organizací a další výhody poskytované Odborovým
svazem a jeho organizacemi.

6.3 Všechna práva člena Odborového svazu jsou podmíněna řádným plněním povin-
ností.

6.4 Člen Odborového svazu je povinen:
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Odborového svazu, 
b) platit měsíční členské příspěvky ve stanovené výši,
c) podle svých možností se aktivně účastnit činnosti Odborového svazu, veškeré

činnosti základní (místní) organizace, u které je evidován, zejména členských
schůzí a konferencí,

d) řádně vykonávat svěřenou funkci v Odborovém svazu a z jejího výkonu se
zodpovídat členům a orgánům Odborového svazu, kteří ho do této funkce zvo-
lili.

návrh
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6.5 Individuální členové Odborového svazu realizují svá práva a povinnosti prostřed-
nictvím místně příslušného  regionálního pracoviště Odborového  svazu.

Část třetíSTRUKTURA ODBOROVÉHO SVAZUČlánek 7Obecná ustanovení
7.1 Organizačními jednotkami Odborového svazu jsou:

-  základní (místní) organizace,  (dále jen „ZO“) ,
-  podnikový (koordinační) výbor, je-li ustaven ,
-  sekce.

7.2 Orgány Odborového svazu jsou:
-  sjezd Odborového svazu,
-  výbor Odborového svazu (dále jen „VOS“),
-  předsednictvo VOS,
-  revizní komise Odborového svazu.

7.3 Právní subjektivitu mají (ZO), podnikové (koordinační) výbory a Odborový svaz.
V právních vztazích vystupují svým jménem a za porušení svých závazků odpo-
vídají celým  svým majetkem.

7.4 Jménem Odborového svazu vystupují, jednají a odpovědnost nesou, v rozsahu a
za podmínek uvedených ve stanovách: 
-  VOS, mezi jeho zasedáními předsednictvo VOS,
-  předseda, místopředseda (místopředsedové) Odborového svazu.

7.5 Orgány Odborového svazu jsou usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpolo-
viční většina jejich členů. Rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů pokud stanovy neurčují jinak. Menšina má právo na zaprotoko-
lování, případně zveřejnění svého stanoviska.

7.6 Orgán Odborového svazu je povinen pozvat ke svému jednání člena Odborového
svazu či zástupce orgánu Odborového svazu, jestliže jedná o jeho osobě či o čin-
nosti příslušného odborového orgánu. S usnesením a jeho věcným zdůvodněním
je povinen seznámit ty členy a orgány, jichž se týká. Ti mají právo požadovat po-
drobnější vysvětlení a právo vyjadřovat se k usnesení. Proti rozhodnutí orgánu,
které se dotýká práv nebo právem chráněných zájmů člena, vyplývajících ze sta-
nov, má člen Odborového svazu nebo organizační složka právo odvolat se k nej-
blíže vyššímu orgánu Odborového svazu, jehož rozhodnutí je konečné. Odvolání
nemá odkladný  účinek.

7.7 Plní-li příslušný odborový orgán svá oprávnění podle pracovněprávních předpisů
jako zástupce zaměstnanců, je vždy povinen ke svému jednání přizvat toho za-
městnance, jehož se jednání konkrétně týká.

7.8 Odborový svaz a jeho organizační složky mohou navazovat vzájemné styky jak
uvnitř, tak i vně Odborového svazu. To se vztahuje i na jejich vnitřní organizační
stupně.

7.9 Činnost Odborového svazu zabezpečuje Kancelář Odborového svazu.
7.10 Pro určení počtu delegátů a zástupců podle článků  8.3 , 9.3 a 10.4 je rozhodný

den, který stanoví VOS současně se stanovením klíče pro volbu delegátů sjezdu
Odborového svazu. Článek 8Sjezd Odborového svazu

8.1 Nejvyšším orgánem Odborového svazu je sjezd, který svolává VOS jednou za čty-
ři roky.  

8.2 Mimořádný sjezd Odborového svazu svolává VOS, požádá-li o to alespoň dvě tře-
tiny ZO nebo v případě jiné mimořádné situace.

8.3 Delegáty sjezdu s hlasem rozhodujícím jsou členové Odborového svazu, přímo
zvolení v ZO nebo na konferencích sekcí, a to podle klíče, stanoveného rozhod-
nutím VOS, přičemž na 1000 členů připadá nejméně jeden delegát. Delegáty sjez-
du s hlasem rozhodujícím jsou též předseda a místopředseda (místopředsedové)
Odborového svazu.

8.4 Delegáty sjezdu s hlasem poradním jsou členové VOS a revizní komise Odbo-
rového svazu pokud nebyli zvoleni dle článku  8.3.

8.5 Sjezd Odborového svazu:
a) schvaluje stanovy Odborového svazu, jejich změny a doplňky,
b) schvaluje změny a doplňky přijaté podle článku 23,
c) určuje programové cíle Odborového svazu při zabezpečování ekonomických,

sociálních a kulturních potřeb členů a stanoví hlavní úkoly na období do dalšího
sjezdu,

d) projednává činnost a hospodaření VOS a jeho revizní komise v období mezi
sjezdy a zveřejňuje jejich výsledky,

e) schvaluje svůj jednací a volební řád,
f) volí a odvolává předsedu a místopředsedu (místopředsedy) Odborového svazu,
g) rozhoduje o sloučení , rozdělení nebo zániku Odborového svazu,
h) bere na vědomí složení VOS, předsednictva VOS a revizní komise Odborové-

ho svazu podle výsledku voleb, uskutečněných v sekcích.Článek 9Výbor Odborového svazu
9.1 VOS je nejvyšším orgánem Odborového svazu v období mezi sjezdy.  V období

mezi sjezdy řídí činnost Odborového svazu vůči Parlamentu, vládě, státním or-
gánům, orgánům samosprávy, odborovým ústřednám, sdružením zaměstnavatelů,
občanským sdružením a dalším fyzickým a právnickým osobám.

9.2 VOS je tvořen zástupci všech sekcí, dále předsedou, místopředsedou (místopřed-
sedy) Odborového svazu, kteří žádnou sekci nezastupují.

9.3 Sekce jsou ve VOS zastoupeny v poměru jeden zástupce na každých započatých
1001 členů Odborového svazu, sdružených v sekci, nejméně pak jedním zástup-
cem.  Zástupce volí příslušný  orgán  sekce.

9.4 Jednání VOS svolává předsednictvo VOS nejméně dvakrát ročně.
9.5 Mimořádné jednání VOS svolá předsednictvo VOS, požádá-li o to nejméně jedna

třetina jeho členů nebo nejméně jedna třetina sekcí nebo v případě jiné mimořádné
situace. Předsednictvo VOS svolá  jednání VOS do jednoho měsíce od doručení
žádosti.

9.6 VOS může ve výjimečných případech, které nesnesou odkladu,  hlasovat tzv. per
rollam (tj. korespondenčně).

9.7 VOS zejména:
a) svolává sjezd Odborového svazu ,
b) schvaluje rozpočet Odborového svazu , jeho změny a doplňky a projednává vý-

sledky hospodaření,
c) schvaluje vnitrosvazové předpisy, jejich změny a doplňky,
d) schvaluje finanční řád Odborového svazu, jeho změny a doplňky,
e) schvaluje statut podpůrného a sociálního fondu, zásady použití provozního fon-

du a zásady použití rezervního fondu,
f  rozhoduje o správě majetku Odborového svazu,
g) rozhoduje o vydávání svazového periodika,
h) rozhoduje v době mezi sjezdy o členství Odborového svazu v odborových sd-

ruženích a o přenesení některých pravomocí Odborového svazu souvisejících s
tímto členstvím na odborová sdružení (ústředny), i rozhoduje o členství Odbo-
rového svazu v mezinárodních a národních organizacích,

j) rozhoduje o přistoupení dalších odborových svazů do Odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací,

k) rozhoduje o odvolání předsedy a místopředsedy (místopředsedů) Odborového
svazu podle článku 13 a volí je na období do konání nejbližšího sjezdu Odbo-
rového svazu 

l) rozhoduje o uvolnění volených funkcionářů Odborového svazu pro výkon
funkce, uvolněný předseda, místopředseda (místopředsedové) Odborového
svazu jsou po dobu výkonu funkce v pracovním poměru k Odborovému sva-
zu,

m)rozhoduje o počtu, složení a rozmístění zaměstnanců Odborového svazu,
n) stanoví sekcím klíč pro volbu delegátů na sjezdy a konference odborových sd-

ružení , jichž je Odborový svaz členem,
o) stanoví klíč pro volbu zástupců Odborového svazu do orgánů odborových sd-

ružení  jichž je Odborový svaz členem,
p) schvaluje změny a doplnění stanov v souvislosti s přijetím nové právní úpravy

týkající se odborového sdružování, která by způsobovala neplatnost některých
ustanovení stanov,

q) rozhoduje o vyhlášení stávky, stávkové pohotovosti či jiné protestní akci Od-
borového svazu,

r)  rozhoduje o přenesení svých pravomocí na předsednictvo VOS,
s) rozhoduje o uzavření dohody se zahraničními odborovými subjekty.
9.8 VOS dále:
a)  projednává výsledky činnosti VOS za uplynulé období a stanoví úkoly na bu-

doucí období,
b) stanoví zásady postupu pro stávku,
c) schvaluje volební řád pro volbu předsedy a místopředsedy (místopředsedů) Od-

borového svazu v případě jejich odvolání podle článku 13,
d) schvaluje svůj volební a jednací řád,
e) bere na vědomí složení předsednictva VOS,
f) může podat sekci návrh na odvolání člena VOS  který ji zastupuje, pokud se

opakovaně neúčastní zasedání orgánů Odborového svazu, do nichž byl zvolen.Článek 10Předsednictvo VOS
10.1 Činnost Odborového svazu mezi zasedáními VOS zabezpečuje předsednictvo

VOS , které je tvořeno zástupci všech sekcí (předsedy  sekcí), předsedou a místo-
předsedou (místopředsedy)  Odborového svazu , kteří žádnou sekci nezastupují.

10.2 Zástupce jednotlivých sekcí (viz bod 10.4) volí příslušný orgán sekce.
10.3 Členové předsednictva VOS jsou zároveň členy VOS .
10.4 Počet zástupců jednotlivých sekcí je stanoven podle počtu členů sekce takto:

do 10  000 členů  ……………………………….1 zástupce
od 10  001 člena  ……………………………… 2 zástupci
od 25  001 člena  ……………………………… 3 zástupci

10.5 Předsednictvo VOS zejména:
a) hospodaří s finančními prostředky a fondy Odborového svazu pdle zásad

hospodaření Odborového svazu (článek 21) v souladu s vnitrosvazovými před-
pisy a projednává výsledky tohoto hospodaření,       

návrh
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b) je příslušným vyšším (ústředním) odborovým orgánem ve smyslu právních
předpisů,

c) schvaluje návrhy dohod Odborového svazu s vládou a stanoviska k zásadním
právním normám, upravujícím pracovněprávní a sociální problematiku,

d) koordinuje činnost orgánů a sekcí Odborového svazu, poskytuje jim metodick-
ou pomoc na jejich vyžádání jedná s příslušnými orgány,

e) uzavírá dohody se zahraničními subjekty (na základě rozhodnutí VOS, viz
článek 9 bod 9.6, písmeno s),

f) rozhoduje o výši mezd uvolněných volených funkcionářů Odborového svazu,
g) rozhoduje o přenesení svých pravomocí na předsedu, místopředsedu

(místopředsedy) Odborového svazu.
10.6 Předsednictvo VOS dále:

a) ustavuje redakční radu svazového periodika, jmenuje a odvolává její členy,
b) vydává souhlas ke vzniku pracovního poměru zaměstnance Odborového svazu

a k jeho rozvázání ze strany zaměstnavatele.Článek 11Předseda Odborového svazu
11.1 Předseda Odborového svazu:

a) je statutárním zástupcem Odborového svazu a zastupuje Odborový svaz nave-
nek,

b) zabezpečuje plnění úkolů, stanovených sjezdem Odborového svazu, VOS,
předsednictvem VOS a odpovídá za jejich plnění,

c) je garantem koordinace činnosti sekcí při prosazování zájmů, týkajících se Od-
borového svazu,

d) plní úkoly svěřené předsednictvu VOS v případech kdy rozhodnutí nesnese od-
kladu,

e) řídí činnost Kanceláře Odborového svazu a je statutárním orgánem vůči zamě-
stnancům Odborového svazu.

11.2 Zastupováním Odborového svazu navenek v konkrétně stanovených oblastech
může VOS pověřit i další volené funkcionáře.

11.3 Předseda Odborového svazu může být zvolen nejvýše na dvě za sebou jdoucí
řádná funkční období.Článek 12Místopředseda (místopředsedové) Odborového svazu

12.1 Místopředseda (místopředsedové) plní úkoly stanovené VOS a předsednictvem
VOS podle článků 9 a 10. Jeden místopředseda musí být zvolen do funkce prv-
ního místopředsedy, který zastupuje předsedu Odborového svazu v plném rozsa-
hu práv a povinností po dobu jeho nepřítomnosti.

12.2 Místopředseda (místopředsedové) Odborového svazu může (mohou) být zvolen
(i) nejvýše  na dvě za sebou jdoucí řádná funkční období.Článek 13Odvolání z funkce

13.1 VOS odvolá z funkce předsedu, místopředsedu (místopředsedy) Odborového sva-
zu, jestliže jejich členství v Odborovém svazu skončilo.

13.2 VOS může odvolat z funkce předsedu, jednotlivé místopředsedy Odborového
svazu:
a) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
b) byl-li zvolen do funkce v orgánu politické strany či hnutí,
c) je-li členem organizace zaměstnavatelů,
d) je-li členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících

podnikatelskou činnost, to neplatí, pokud do takového orgánu byl vyslán Od-
borovým svazem,

e) vykonává-li podnikatelskou činnost,
f) pro závažné neplnění usnesení sjezdu Odborového svazu, VOS nebo předsed-

nictva VOS ,
g) z jiných závažných důvodů  zejména pro hrubé porušení stanov, vnitrosvazo-

vých předpisů nebo jiné zaviněné jednání, které vážně poškozuje dobré jméno
Odborového svazu.

13.3 Vznik překážek pro výkon funkce podle článku 13.2 písmeno a) až e) je uvedený
funkcionář  Odborového svazu nebo člen VOS povinen oznámit předsednictvu
VOS neprodlenně.

13.4 Zdůvodněný návrh na odvolání z funkce předkládají členové VOS na základě
rozhodnutí výboru sekce. Pro odvolání z funkce je třeba hlasů nej-méně dvou tře-
tin všech členů VOS.Článek 14Revizní komise Odborového vazu

14.1 Revizní komise je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem Odborového svazu,
nezávislým na ostatních orgánech Odborového svazu.

14.2 Revizní komise Odborového svazu má právo vstupu do ZO k provedení kontro-
ly evidence  členů a odvodu stanoveného podílu členských příspěvků Odborové-
mu svazu, a to i v případě, že není ZO o kontrolu požádána.

14.3 Revizní komise zejména:
a) kontroluje dodržování stanov, vnitrosvazových předpisů, zejména sezaměřením

na porušování odborových práv členů Odborového svazu ,
b) kontroluje hospodaření s odborovými prostředky a s odborovým majetkem

Odborového svazu,
c) zpracovává stanoviska k rozpočtu, k čerpání finančních prostředků a k návr-

hům dokumentů vztahujících se k hospodaření Odborového svazu,
d) předkládá VOS pololetně stanovisko ke zprávě o hospodaření Odborového sva-

zu a zprávu o  výsledcích kontrol v organizačních jednotkách Odborového sva-
zu (ZO),

e) provádí kontroly hospodaření s odborovými prostředky a odborovým majet-
kem v ZO, metodicky spolupracuje s revizními komisemi těchto ZO,

f) upozorňuje VOS na zjištěné nedostatky, předkládá návrhy na opatření k jejich
odstranění.

14.4 Revizní komise je tvořena zástupci sekcí, volí je konference sekce. Sekce se mů-
že zastoupení vzdát.

14.5 Minimální počet členů revizní komise je sedm.
14.6 Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve VOS a předsednictvu

VOS.
14.7 Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který je oprávněn účastnit se všech

jednání VOS a předsednictva VOS s hlasem poradním. Předseda zastupuje reviz-
ní komisi navenek.

14.8 Revizní komise má právo kontroly odvodu podílu z členských příspěvků Odbo-
rovému svazu (článek 21.6) v ZO.

14.9 Revizní komise může vydat vlastní jednací řád.
14.10 Předseda revizní komise Odborového svazu může být zvolen nejvýše na dvě za

sebou jdoucí řádná funkční období.Článek 15Základní (místní) organizace
15.1 ZO sdružují členy Odborového svazu, kteří jsou zpravidla v pracovněprávním ne-

bo služebním poměru k témuž zaměstnavateli.
15.2 Z hlediska účelnějšího sdružování je možno vytvářet místní organizace.
15.3 K zajištění funkcí ZO se minimální počet členů nutný pro vznik nebo zachování

ZO Odborové- ho svazu stanovuje na tři osoby.
15.4 Ke vzniku ZO je třeba souhlasného písemného prohlášení nejméně tří osob sta-

rších 18 let. O členství v Odborovém svazu může rovněž požádat odborová or-
ganizace začleněná či nezačleněná v jiném odborovém svazu.

15.5 Žádost o evidenci u Odborového svazu obsahuje:
a) název ZO, který musí mít dostatečnou rozlišovací schopnost pro její identifika-

ci, (tuto podmínku musí název splňovat po celou dobu existence ZO), bližší
označení zaměstnavatele u  něhož  působí a  její adresu ,

b) jméno a adresu předsedy výboru (závodního  výboru) ZO, popřípadě osoby,
která je oprávněna jednat jménem ZO, 

c) počet členů k datu podání žádosti o evidenci.
15.6 Vznik členství a další údaje, týkající se členství v Odborovém svazu, včetně pla-

cení členských příspěvků, eviduje ZO na evidenčním listu člena.
15.7 Základním finančním zdrojem ZO je zůstatek po odvodu stanoveného podílu člen-

ských příspěvků Odborovému svazu , další příspěvky poskytované podle platných
právních předpisů, příjmy z vlastního majetku, případně jiné.

15.8 ZO hospodaří se svým majetkem samostatně, rozhoduje o jeho využívání, převo-
du nebo likvidaci s výjimkou převodu nemovitého majetku a jeho příslušenství
mimo Odborový svaz, který  může být uskutečněn pouze po předchozím projed-
nání v předsednictvu VOS.

15.9 ZO zaniká:
a) sloučením s jinou ZO, pokud při sloučení není rozhodnuto, že je nástupnickou

organizací,
b) poklesne-li počet jejích členů pod tři osoby.

15.10 Zaniká-li ZO, převede orgán určený členskou schůzí (konferencí) zůstatek ma-
jetku nástupnické odborové organizaci. Zaniká-li ZO bez právního nástupce a or-
gán určený členskou  schůzí (konferencí) ke dni zániku nevypořádá veškerý ma-
jetek, přechází tento majetek do  vlastnictví Odborového svazu. Převod majetku
provede likvidátor, určený předsednictvem VOS.

15.11 Před zánikem je ZO povinna vydat členovi evidenční list člena Odborového sva-
zu, totéž platí, pokud z ní člen ZO vystoupí.

15.12 Neplní-li ZO své povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a
z těchto  stanov (článek 17.2) ve vztahu k zaměstnavateli, je Odborový svaz
oprávněn vstoupit do jednání se zaměstnavatelem  ako příslušný odborový orgán.

15.13 V případě vzniku pochybností o legitimitě ZO je tato povinna předložit prokaza-
telným způsobem údaje o členské základně, volbě výboru základní (místní) orga-
nizace a dalších funkcionářů, případně jiné požadované skutečnosti.

15.14 ZO je povinna archivovat základní dokumenty o činnosti ZO, například kolek-
tivní smlouvy, zápisy z jednání členské schůze (konference), výboru ZO (závod-
ního  výboru) volební protokoly a další dokumenty související s činností ZO.Článek 16Členská schůze (konference)

16.1 Nejvyšším orgánem ZO je členská schůze všech členů. Tam, kde z organizačních
důvodů nejsou podmínky pro svolávání členských schůzí, vykonává působnost
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porušování  odborových práv či jiné diskriminace.
17.11 Před zánikem ZO je ZV ZO povinen projednat možnost převedení členů ZO do

jiné odborové organizace nebo jim nabídnout individuální členství v regionu pra-
coviště nebo bydliště člena  prostřednictvím regionálního pracoviště Odborového
svazu.

17.12 ZV ZO je povinen vést řádnou evidenci členů ZO dle pokynů Odborového svazu
a stav členské základny hlásit Odborovému svazu, k 30. 6. kalendářního roku.
Výkaz o placení členských příspěvků za příslušný kalendářní rok je povinen zaslat
Odborovému svazu ve stanoveném termínu.

17.13 ZV ZO je povinen zajistit vrácení členských průkazů od členů, kteří vystoupili ze
ZO. V případě zrušení ZO (dle článku 15.9) nebo vystoupení z Odborového svazu
(dle článku 17.9) je povinen ZV ZO vrátit členské průkazy členů příslušnému re-
ginálnímu pracovišti Odborového svazu.

17.14 ZV ZO je povinen přizvat na své jednání zaměstnance, pokud se toto jednání bez-
prostředně týká jeho práv, právem chráněných zájmů nebo povinností.  Článek 18Podnikový (koordinační) výbor

18.1 ZO mohou ustavit jako svůj společný orgán podnikový (koordinační)výbor. Pod-
nikový (koordinační) výbor musí být evidován u Odborového svazu. 

18.2 Podnikový (koordinační) výbor zastupuje ZO v rozsahu pravomocí jimi delego-
vaných. O delegaci pravomocí rozhodují členské schůze (konference) ZO.

18.3 Zástupce do podnikového (koordinačního) výboru volí členská schůze (konferen-
ce) podle  klíče, stanoveného dohodou ZV ZO.

18.4 Podnikový výbor navenek zastupuje předseda nebo jiný písemně pověřený člen
podnikového  výboru, totéž platí o koordinačním výboru.

18.5 Pro postavení podnikového (koordinačního) výboru se použije přiměřeně ustano-
vení o postavení ZV ZO.

18.6 Při podnikovém (koordinačním) výboru se ustavuje revizní komise. Je tvořena de-
legáty zpravidla podle stejného klíče , podle kterého byl vytvořen podnikový (ko-
ordinační) výbor.

18.7 Pro činnost podnikového (koordinačního) výboru a jeho revizní komisi se použi-
jí přiměřeně  ustanovení o ZV ZO a revizní komisi ZO.Článek 19Revizní komise

19.1 Revizní komise ZO dohlíží, aby činnost ZO a jejích orgánů byla v souladu se sta-
novami a ostatními předpisy Odborového svazu a obecně závaznými předpisy.
Zejména dohlíží na to, aby hospodaření a činnost ZO byla v souladu se zásadami
hospodaření a usneseními schválenými členskou schůzí (konferencí).

19.2 Pokud ZV ZO nebo jeho orgán jedná v rozporu se stanovami, ostatními předpisy
Odborového svazu nebo obecně závaznými právními předpisy a přes upozornění
revizní komise nesjedná nápravu, je revizní komise oprávněna  svolat členskou
schůzi (konferenci).

19.3 Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který má právo účastnit se s hla-
sem poradním zasedání ZV ZO a jeho orgánů. Členové revizní komise mají právo
zúčastnit se s hlasem poradním členské schůze (konference) nebyli-li zvoleni je-
jími řádnými delegáty.

19.4 Podmínky svolání, usnášeníschopnosti a platnosti usnesení jsou stejné jako u ZV
ZO.

19.5 Člen revizní komise nemůže být po dobu svého funkčního období členem ZV ZO.
19.6 V ZO může na základě rozhodnutí členské schůze plnit povinnosti revizní komi-

se revizor.Článek 20Sekce
20.1 ZO určitého odvětví nebo zaměření se sdružují do sekcí. Sekce projednává a řeší

profesní a odvětvové otázky v celém rozsahu odborové činnosti s příslušnými
státními orgány a organizacemi. Sekce předkládají návrhy na řešení požadavků a
potřeb členů vyšším svazovým orgánům v případech, kdy řešení přesahuje rámec
sekce, nebo když požadují pomoc, součinnost nebo zastupování.

20.2 Sekce jsou autonomní při obhajování a prosazování potřeb a zájmů členů. Ve své
činnosti se sekce řídí usneseními VOS a předsednictva VOS. Na řešení některých
problémů mohou vytvářet dočasné společné orgány.

20.3 Sekce samostatně rozhodují o svém vnitřním členění. Vnitřní organizační struk-
turu sekce, orgány a jejich kompetence upravuje statut sekce.

20.4 Sekci lze ustavit, zrušit nebo rozdělit na základě požadavku příslušných ZO. Sek-
ci lze sloučit s  jinou sekcí (sekcemi) se souhlasem těchto sekcí. Ustavení sekce,
její zrušení, rozdělení či  sloučení je povinen výbor sekce oznámit Odborovému
svazu. Sekce je ustavena na první konferenci sekce.

20.5 Nejvyšším orgánem sekce je konference sekce. Delegáti jsou voleni na členských
schůzích (konferencích) ZO sdružených v sekci podle klíče stanoveného výborem
sekce.

20.6 Činnost sekce řídí výbor, který volí ze svého středu předsedu. Předseda zastupuje
sekci navenek.

členské schůze konference delegátů. Klíč pro volbu delegátů stanoví výbor ZO
(závodní výbor).

16.2 Členskou schůzi (konferenci) svolává výbor ZO (závodní  výbor) , nejméně je-
denkrát ročně. Svolá ji vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZO nebo
navrhne-li to osoba, uvedená v článku 17.4 z důvodu neplnění povinností podle
článku 17.3. Členskou  schůzi (konferenci) má právo svolat předseda nebo místo-
předseda Odborového svazu, pokud výbor ZO (závodní výbor) tuto povinnost,
přes písemnou výzvu nesplní.

16.3 Členská schůze (konference  je řádně svolána, pokud byli o jejím konání uvě-
doměni všichni členové ZO nebo všichni delegáti. O konání členské schůze (kon-
ference) se účastníci uvědomují způsobem v místě obvyklým.

16.4 Členská schůze (konference) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina všech členů ZO (delegátů) nebo alespoň nadpoloviční většina členů ZO
(delegátů) v pracovněprávním vztahu nebo služebním poměru. Členská schůze se
usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných.

16.5 Není-li členská schůze (konference) usnášeníschopná, může závodní výbor do
dvou týdnů svolat novou členskou schůzi (konferenci), která jedná podle původně
navrženého programu  a platně se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
Pro svolání této členské schůze (konference) platí ustanovení článku 16.3.

16.6 schůze (konference) rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti ZO, zejména
o:

a) sloučení  rozdělení ZO, o její organizační struktuře,
b) evidenci ZO u Odborového svazu,
c) tvorbě a použití finančních prostředků, k nimž má právo spolurozhodování,
d) zásadách hospodaření ZO a o finančních záležitostech , v nichž nebyla pravo-

moc rozhodovat delegována na výbor ZO (závodní výbor),
e) uvolňování funkcionářů pro výkon funkce a o výši jejich mzdy,
f) delegování svých pravomocí výboru ZO (závodnímu výboru) nebo jiným or-

gánům,
g) volbě delegátů na konference a sjezdy Odborového svazu,
h) volebním a jednacím řádu ZO,
i) dispozicích s majetkem,
j) o ustavení revizní komise nebo revizora,
k) o přijetí za člena podle článku 4.1 písmeno a) tuto pravomoc může delegovat na

výbor ZO (závodní výbor).Článek   17Výbor základní (místní) organizace nebo závodní (místní) výbor
17.1 Výbor ZO (závodní výbor) (dále jen „ZV“) je výkonným orgánem ZO, který me-

zi členský mi schůzemi ( konferencemi ) řídí její činnost . Způsob volby členů ZV
ZO stanoví členská  schůze ( konference ). V ZO s nízkým počtem  členů  mů-
že  být na  základě rozhodnutí členské  schůze pověřen plněním funkce ZV ZO
předseda.

17.2 ZV ZO jedná jménem ZO při uplatnění práva spolurozhodování, projednáván,
práva na informace, práva kontroly. Jedná a uzavírá jménem ZO podnikové ko-
lektivní smlouvy, o jejich  uzavření zpracovává statistické údaje , požadované Od-
borovým svazem. Navenek jej zastupuje  předseda ZO, který je statutárním zá-
stupcem ZO, nebo jiný člen ZV ZO na základě písemného  pověření ZV ZO, nebo
člen komise zřízené ZO na základě písemného pověření ZV ZO.

17.3 ZV ZO je  povinen plnit veškerá oprávnění, která pro ZO jako zástupce zamě-
stnanců, vyplývají z pracovněprávních předpisů. Zejména je povinen v případech,
týkajících se většího počtu zaměstnanců, vhodným způsobem seznámit zamě-
stnance s výsledky jednání mezi odborovou  organizací a zaměstnavatelem. Též je
povinen všechny zaměstnance seznámit s průběhem a  výsledky kolektivního vy-
jednávání.

17.4 Pokud ZV ZO neplní své povinnosti stanovené v článku 17.3, má právo předseda,
místopředseda Odborového svazu nebo člen předsednictva VOS jím pověřený,
právo zúčastnit se jednání  orgánů ZO, přičemž je oprávněn navrhnout opatření
proti nečinnosti ZV.  V odůvodněném pří padě má právo předseda ( místopředse-
da ) Odborového svazu jednání tohoto orgánu svolat a  navrhnout příslušná opa-
tření.

17.5 ZV se schází podle potřeby. Je řádně svolán, pokud o termínu jednání byli uvě-
doměni všichni  jeho členové způsobem v místě obvyklém. ZV ZO je usnášení-
schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je
třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

17.6 Pro zajištění své činnosti může ZV ZO vytvářet komise, jejichž vedením pověří
zpravidla člena ZV ZO.

17.7 ZO lze rozčlenit na dílenské (dílčí ) organizace, případně odborové úseky v čele
s výborem, dílenským (dílčím) výborem nebo s úsekovým důvěrníkem.

17.8 V případě neúspěšného sporu se zaměstnavatelem, v jehož důsledku hrozí stávka
či stávková  pohotovost, je povinen informovat bez zbytečného odkladu ZV ZO o
celé problematice Odborový svaz. Tento postup je stejný i v případě stávky nebo
stávkové pohotovosti či jiné protestní  akce z jiných důvodů než sporu o uzavře-
ní kolektivní smlouvy.

17.9 ZV ZO je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Odborový svaz o
vystoupení z Odborového svazu, k takovému rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň
dvou třetin členů ZO nebo dvou třetin delegátů konference.

17.10 ZV ZO je povinen neprodlenně písemně informovat Odborový svaz o případech
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Informace předsedkyně
veřejných služeb a správy a zejména k
počtu úředníků. 
wDle sdělení MPSV bude návrh
nařízení vlády o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a
správě a o změně katalogu prací před-
ložen, včetně platových stupnic, do
vnějšího připomínkového řízení ihned
po schválení návrhu zákona o státním
rozpočtu na rok 2007. Okamžitě po ob-
držení návrhu nařízení vlády k připo-
mínkám OS zveřejní plné znění návrhu
nařízení vlády na webové stránce OS. 
xPodle sdělení ředitele legislativního
odborů MV ČR připravuje MV ČR
návrh nařízení vlády o platových
poměrech příslušníků bezpečnostních
sborů, kterým se provádí zákon č.
361/2003 Sb., o služebním poměru přís-
lušníků bezpečnostních sborů. Kdy bude
návrh nařízení vlády předložen do
vnějšího připomínkového řízení není do-
sud známo. I tento návrh nařízení vlády
zveřejní OS, ihned po jeho obdržení, na
webové stránce OS.
yPodle sdělení legislativního odboru
MV ČR bude předložen v nejbližších
dnech do vnějšího připomínkového
řízení návrh novely zákona o obecní
policii. Vzhledem k tomu, že se jedná o
závažnou novelu zveřejní OS návrh
novely zákona o obecní policii na we-
bové stránce OS. Doporučujeme proto
odborovým organizacím působícím u
městské a obecní policie, aby sledovaly
webovou stránku OS. 
zNa jiném místě NOS opakovaně
zveřejňujeme reklamní leták vydavatel-
ství SONDY s. r. o. na komentovaný
nový zákoník práce, který bude dis-
tribuován koncem září a počátkem října.
Upozorňujeme, že komentované vydání
zákoníku práce bude  rovněž obsahovat
zákon o kolektivním vyjednávání a
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků v
úplném znění. OS i z tohoto důvodu do-
poručuje, aby si odborové organizace
působící u obecních, městských a mag-
istrátních úřadů objednaly uvedené vy-
dání. 
{V průběhu srpna obdržel OS k
připomínkám návrh nařízení vlády,
kterým se stanoví okruh a rozsah jiných
důležitých osobních překážek v práci,
které bude od 1. ledna 2007 jedním z
důležitých prováděcích právních před-
pisů k novému zákoníku práce. K před-
loženému návrhu nařízení vlády neměl
OS žádné připomínky, neboť návrh za-
chovával všech 10 důležitých osobních
překáže v práci, za něž náleží zaměst-
nanci omluvené pracovní volno s ná-
hradou mzdy (platu) ve smyslu platného
nařízení vlády č.108/1994 Sb. Jedná se
například  o úmrtí rodinného příslušníka,
vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve
zdravotnickém zařízení, doprovod ro-
dinného příslušníka do zdravotnického
zařízení k vyšetření nebo ošetření, vlast-
ní svatba, svatba dětí a rodičů a další.
Dne 20. 9. 2006 v rámci vypořádání
připomínkového řízení k návrhu naří-
zení vlády, kterým se stanoví okruh a
rozsah jiných důležitých osobních

překážek v práci, informovala Mgr. To-
mandlová, ředitelka pracovněprávního
odboru MPSV, která jednání řídila, o
tom, že Svaz průmyslu a dopravy ČR
požaduje, aby překážky v práci (jejich
druhy a rozsah) nebyly upraveny v
navrhované podobě nařízením vlády, ale
aby jejich úprava byla sjednávána kolek-
tivními smlouvami, popř. jinými smlou-
vami či dohodami uzavíranými mezi za-
městnavateli a zaměstnanci (odborový-
mi organizacemi).
Jako „ústupek“ od tohoto svého zásad-
ního požadavku Svaz průmyslu a do-
pravy ČR navrhuje, aby projednávané
nařízení vlády obsahovalo navrhovaný
výčet důležitých osobních překážek v
práci, avšak s tím, že náhrada mzdy by
náležela zaměstnanci pouze u překážek
v práci uvedených v návrhu pod č. 9 (po-
hřeb zaměstnance), 10 (přestěhování za-
městnance, který má vlastní bytové za-
řízení) a 11 (vyhledávání nového za-
městnání před skončením pracovního
poměru), tj. je u těch překážek v práci,
které podle názoru Svazu průmyslu a do-
pravy ČR bezprostředně souvisí s vý-
konem práce).
Zástupci ČMKOS tyto požadavky při
jednání odmítli a zdůraznili nezbytnost
uvedené návrhy, v případě, že by je
MPSV akceptovalo, znovu projednat v
připomínkovém řízení. Obdobnou pozici
zaujali i někteří další účastníci uve-
deného jednání. V návaznosti na závěry
této porady byla svolána k projednání
návrhů Svazu průmyslu a dopravy a k
uzavření připomínkového řízení k uve-
denému návrhu nařízení vlády porada,
která se uskuteční dne 27. 9. 2006. Z
uvedených důvodů byla také svolána mi-
mořádná Rada předsedů ČMKOS dne
25. 9. 2006. ČMKOS a OS v ní sdružené
návrh Svazu průmyslu a dopravy na
tomto jednání důrazně odmítly a trvají
na zachování stávajícího stavu, to zna-
mená na zachování druhů a rozsahu
důležitých osobních překážek v práci za
něž je zaměstnavatelem zaměstnanci
poskytováno omluvené pracovní volno s
náhradou mzdy (platu). Odbory nevidí
žádný věcný důvod pro změnu stavu.
Lze důvodně předpokládat, že jednání
budou velmi složitá. O výsledcích jed-
nání přineseme informaci v dalším čísle
NOS a na webové stránce OS. 
|V souvislosti s přípravou V. sjezdu OS
státních orgánů a organizací, který se
uskuteční v březnu roku 2007 předkládá
Výbor odborového svazu (VOS) k
připomínkám členské základně OS
návrh změn Stanov Odborového svazu
státních orgánů a organizací.
Připomínky a návrhy změn a doplňků k
předloženému návrhu lze zasílat do 9. 2.
2007 přímo sekretariátu OS, e-mail
adresa: statorg@cmkos.cz, fax: 224 142
273 nebo poštou. Upozorňujeme, že
předkládaný návrh změn Stanov OS
neobsahuje v této verzi  návrhy změn
některých ustanovení v souvislosti s
nabytím účinnosti nového zákoníku
práce. Návrh změn Stanov OS státních
orgánů a organizací naleznete na jiném
místě NOS. 
V Praze dne 25. 9. 2006Alena Vondrová, předsedkyně OS

20.7 Orgány sekcí mají právo svolávat funkcionáře nebo delegáty ZO v sekci sdruže-
ných, odborné aktivy k projednávání společných otázek, úkolů a způsobu jejich
realizace.

20.8 Orgány sekcí rozhodují o uvolňování prostředků, vymezených v rozpočtu Odbo-
rového svazu, v souladu se zásadami, platnými v Odborovém svazu.

20.9 V orgánech sekce jsou zastoupeny všechny zájmové nebo profesní skupiny, které
jsou v rámci sekce vytvořeny.

20.11 Sekce na konferenci volí zástupce z členů sekce do orgánů Odborového svazu a
případně je odvolává podle článku 9.7 písmeno f) Stanov Odborového svazu.

Část čtvrtáZÁSADY HOSPODAŘENÍ ODBOROVÉHO SVAZUČlánek 21
21.1 Majetkem Odborového svazu jsou věci (movité i nemovité), majetková práva,

případně hmotné statky. Vlastnické právo vykonává VOS v souladu s finančním
řádem a ostatními  předpisy Odborového svazu.

21.2 Odborový svaz neodpovídá za výsledky hospodaření a případné závazky ZO,
podnikových (koordinačních) výborů a naopak.

21.3 Orgány Odborového svazu odpovídají v rámci své působnosti za správu majetku
Odborového svazu, o který dbají s péčí řádného hospodáře, jeho řádnou eviden-
ci, hospodaření s finančními prostředky a za jejich správné a účelné využívání.
Sekce odpovídají za hospodaření s finančními prostředky a za jejich správné vy-
užívání v rámci vlastního rozpočtu jehož objem je stanoven v rámci schváleného
rozpočtu Odborového svazu.  

21.4 ZO a podnikové (koordinační) výbory zabezpečují svoji činnost podle rozpočtů
schválených  vlastními orgány.

21.5 Orgány Odborového svazu a sekce zabezpečují svou činnost podle rozpočtu, sch-
váleného VOS.

21.6 Všechny ZO odvádějí stanovený podíl z členských příspěvků na účet Odborové-
ho svazu.

21.7 Minimální výše členských příspěvků činí 1 % z čistého platu nebo mzdy (nebo
odměny je nahrazující), z čistého příjmu z podnikání a z nemocenských dávek.
Výši členských příspěv-  ků u ostatních kategorií členů a způsob odvodu člen-
ských příspěvků individuálních členů  stanoví Finanční řád Odborového svazu.
Podíl, který z nich ZO jsou povinny odvádět Odborovému svazu, činí 36 %, jeho
použití je stanoveno ve Finančním řádu Odborového svazu.

21.8 Stanoví-li ZO pro své členy vyšší než minimální členské příspěvky, podíl z roz-
dílu mezi minimálními členskými příspěvky a takto stanovenými členskými
příspěvky Odborovému svazu neodvádí.

21.9 Podrobnosti o hospodaření Odborového svazu stanoví Finanční řád Odborového
svazu.

Část pátáZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍČlánek 22
Volební období orgánů a funkcionářů Odborového svazu a sekcí je čtyřleté. ZO a sek-
ce volí své orgány a funkcionáře na čtyři roky, pokud schválený volební řád ZO nesta-
noví jinak.Článek 23
23.1 Dojde-li v období mezi sjezdy Odborového svazu ke změně nebo přijetí obecně

závazných právních předpisů, které mají přímý vliv na organizační strukturu Od-
borového svazu nebo na  postavení jeho členů, je VOS po předchozím projednání
návrhu ve všech sekcích Odborového svazu oprávněn schválit změnu nebo dopl-
něk stanov.

23.2 K přijetí změny nebo doplňku stanov podle článku 23.1 je třeba souhlasu dvou
třetin všech  členů VOS.

23.3 Změna nebo doplněk stanov, přijaté podle článku  23.1, pozbývají platnosti, po-
kud je neschválí nejbližší sjezd Odborového svazu.

23.4 Výklad těchto stanov provádí VOS.Článek 24
24.1 Ruší se stanovy Odborového svazu státních orgánů a organizací, schválené sjez-

dem Odborového svazu konaným v Praze dne 21. 3. 2003.
24.2 Tyto stanovy byly schváleny sjezdem Odborového svazu státních orgánů a orga-

nizací dne ……………..  a nabývají účinnosti dnem …………….. 

Vysvětlivka: Údaje vyznačené kursivou jsou změny proti stávajícímu stavu.

návrh
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Veøejná správa

Do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více Celkový souèet
Základní a nedokonèené 521 3706 6728 14581 19301 4522 49359
Støední bez maturity 668 14890 28302 36522 39173 5944 125499
Støední s maturitou 3484 68789 89318 87565 74775 9334 333265
Vyšší odborné a bakaláøské 40 15934 8556 6294 3955 1102 35881
Vysokoškolské 10 29546 45361 57349 46420 13719 192405
Celkový souèet 4723 132865 178265 202311 183624 34621 736409

Ministerstva

Do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více Celkový souèet
Základní a nedokonèené 13 13 7 43 120 21 217
Støední bez maturity 1 74 121 207 449 70 922
Støední s maturitou 21 824 828 1088 1610 207 4578
Vyšší odborné a bakaláøské 244 108 77 25 4 458
Vysokoškolské 1561 1538 2340 2966 700 9105
Celkový souèet 35 2716 2602 3755 5170 1002 15280

ROPO

Do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více Celkový souèet
Základní a nedokonèené 235 1369 3163 7582 9781 2740 24870
Støední bez maturity 312 8028 15277 19979 21888 3727 69211
Støední s maturitou 1951 45782 56992 53745 45877 6232 210579
Vyšší odborné a bakaláøské 19 7976 6291 4361 2633 892 22172
Vysokoškolské 8 21807 35119 46868 38038 10942 152782
Celkový souèet 2525 84962 116842 132535 118217 24533 479614

Státní správa

Do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více Celkový souèet
Základní a nedokonèené 30 231 302 836 1485 378 3262
Støední bez maturity 26 942 2012 3028 5070 778 11856
Støední s maturitou 775 25363 31031 23141 20916 1665 102891
Vyšší odborné a bakaláøské 5 3532 3475 1670 539 38 9259
Vysokoškolské 5248 7649 10117 10069 2203 35286
Celkový souèet 836 35316 44469 38792 38079 5062 162554

Stav roku 2005
Počty zaměstnanců v jednotlivých sektorech veřejné správy podle věku a vzdělání

Počty zaměstnanců podle trvání pracovního a služebního poměru 
Veřejná sféra Rozpočtová sféra Státní správa

počet % počet % počet %
Do 5 let 274 885 37,33% 166 025 34,62% 45 727 28,13%
Do 10 let 149 677 20,33% 98 006 20,43% 38 302 23,56%
Do 15 let 138 954 18,87% 95 634 19,94% 45 159 27,78%
Do 20 let 54 392 7,39% 37 425 7,80% 11 000 6,77%
Nad 20 let 118 501 16,09% 82 524 17,21% 22 366 13,76%
Celkový součet 736 409 100,00% 479 614 100,00% 162 554 100,00%

Pozn.: Zpracovalo MF ČR na vyžádání zástupců OS ROPO červenec 2006Vysvětlivky: veřejná správa = všichni zaměstnanci, jejichž platy jsou hrazeny z veřejných rozpočtů; ROPO = všichni zaměstnanci, jejichž platyjsou hrazeny ze státního rozpočtu včetně správních zaměstnanců a učitelů regionálního školství; státní správa = všichni zaměstnanci minister-stev, orgánů územní státní správy, soudů s výjimkou soudců, státních zastupitelství, probační a mediační služby, zaměstnanci a příslušníci cel-ní správy, vězeňské služby, hasičského záchranného sboru, Policie ČR a Armády ČR

Základní a nedokončené
Střední bez maturity
Střední s maturitou
Vyšší odborné a bakalářské
Vysokoškolské
Celkový součet

Základní a nedokončené
Střední bez maturity
Střední s maturitou
Vyšší odborné a bakalářské
Vysokoškolské
Celkový součet

Základní a nedokončené
Střední bez maturity
Střední s maturitou
Vyšší odborné a bakalářské
Vysokoškolské
Celkový součet

Základní a nedokončené
Střední bez maturity
Střední s maturitou
Vyšší odborné a bakalářské
Vysokoškolské
Celkový součet

Veřejná správa

Ministerstva

ROPO

Státní správa



V těchto dnech slaví naše kolegyně paní Růženka Mrkvičková, regionální zá-
stupkyně Středočeského kraje, (na snímku vlevo při gratulaci na jednání VOS)
významné životní jubileum. Právem ji patří poděkování za zodpovědně vyko-
návanou odborovou práci v OS a v sekci veřejné správy. Přejeme jí do další
odborové činnosti hodně elánu, v osobním životě pak moc a moc štěstí, zdra-
ví a rodinné pohody.
Blahopřání patří i paní Aleně Gaňové, předsedkyni MO v Rakovníku (na
snímku vpravo) a člence výboru sekce veřejné správy ke zdárnému ukončení

vysokoškolského studia na VŠ finanč. a
správní v oboru veřejná správa k získání
titulu Bc.
Za OS místopředseda ing. Jan Rovenský,

regionální zástupci veřejné správy a
Eva Sauková, IPC Stř. kraj 

Na jednání VOS blahopřáli ke kulatým
narozeninám své kolegyni Janě Chrdlové
(na snímku dole) členové VOS. Paní Jana
Chrdlová.je dlouholetou členkou orgánů
našeho odborového svazu za sekci občan-
ských pracovníků MV ČR a VS ČR..

Velká Británie ruší svůj příspěvek MMF
Velká Británie ruší svůj příspěvek (50 mil. liber) do fondu Světové banky na vyjádření
svého protestu proti podmínkám, které mezinárodní instituce ukládají chudým zemím
při udělování půjček a grantů. Zástupcům Velké Británie se nelíbí především to, jak
Světová banka nutí rozvojové země, aby přijaly liberální hospodářskou politiku a aby
pokračovaly v privatizaci. To ale snižuje pole působnosti vládám při řízení země. Vel-
ká Británie již věnovala na pomoc rozvojovým zemí 1,3 mil. liber a slíbila dalších 50,
které ale teď pozastavila až do doby, kdy budou zrušeny omezující podmínky pro při-
jímání půjček a grantů. 
Směrnice o veřejných službách získává podporu v Evropském parlamentu
Brusel 19. září: Dnes se EPSU připojilo k široké koalici organizací, které volají po
jasné roli veřejných služeb v EU. Na semináři pořádaném PSE (Strana evropských so-
cialistů) slyšelo více než 100 účastníků to, jak velké množství organizací volá po práv-
ní úpravě veřejných služeb. EPSU dalo jasně najevo svůj postoj už tím, že na tento se-
minář poslalo 25 svých členů. Zástupci všech organizací debatovali o potřebě právního
rámce ve veřejných službách a všichni se shodli na tom, že tento dialog a další infor-
mační kampaně by měly nadále pokračovat. 
Zpráva člena EP Rapkay ohledně služeb všeobecného zájmu - 12. září 
Služby všeobecného zájmu (SGI): Výbor pro hospodářské záležitosti (ECON) udělal
důležitý krok pro přijetí právního rámce o veřejných službách tím, že téměř jedno-
hlasně přijal zprávu, která vysvětluje potřebu této legislativy a také naznačuje, jak by
mohla vypadat. Zpráva dostala název podle svého tvůrce a vznikla z vlastní iniciativy
člena EP B. Rapkay. Tato zpráva je reakcí na návrh Evropské komise (EK) ohledně slu-
žeb veřejného zájmu z května 2004. Ale také reaguje na rostoucí potřebu právní jisto-
ty u obecních, krajských a národních orgánů, a také u společností a uživatelů. Členové
EP chtějí, aby EK ujasnila svůj právní postoj a jasně rozlišila služby všeobecného záj-
mu od služeb všeobecného ekonomického zájmu. Ale vzhledem ke komplexnosti těch-
to záležitostí, jednoduchá legislativa nebude dostatečná. ECON považuje dva body za
klíčové: dopad na precedenčně založené právo Soudního dvora a aplikace soutěžního

Porada regionálních zástupců sekce Veřejné správy
Porada konaná v pátek 15. září v Praze měla na programu přípravu sjezdu odborového svazu
v rámci sekce, když do konání konference sekce proběhnou v jednotlivých regionech porady,
kde budou voleni delegáti na konferenci sekce a sjezd OS. Dále vystoupila předsedkyně OS
A. Vondrová ke školení k zákoníku práce a mzdovým záležitostem na rok 2007.

Pokračování ze strany 1        
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průběhu jsou podávány informace na
webové stránce OS a v Informacích
předsedkyně v NOS. V oblasti právního
poradenství a právní pomoci bylo
ukončeno 8 sporů, zahájeno 23 nových
sporů a celkem je v řízení 139 sporů.
Počet sporů stále narůstá. Právní po-
radenství ze strany OS pro Prahu a střed-
ní Čechy je využíváno významně více
než poradenství poskytované v re-
gionech prostřednictvím ČMKOS, zřej-
mě z neinformovanosti o této možnosti.
V oblasti kolektivního vyjednávání
směřovaly dotazy ze ZO zejména na čer-

Výbor odborového svazu
pání FKSP a sociálních fondů, posky-
tování příspěvků na rekreace, lázeňské
pobyty, rehabilitace a možnosti poskyt-
nutí příspěvků rodinným příslušníkům.
Pokud jde o přípravu a uzavírání kolek-
tivních smluv je připravována nová
metodická pomůcka, která vyjde v NOS
a bude na žádost zájemcům zasílána v
elektronické podobě. Od dubna do srpna
bylo svazovými inspektory OS vy-
konáno 228 kontrol. K  prováděcím
předpisům k novému zákoníku práce
vystoupila ing. M. Fabianová z kan-
celáře VOS. Přítomní se seznámili s
probíhajícím školením k zákoníku práce
v jednotlivých regionech. 

práva na služby všeobecného a všeobecného ekonomického zájmu. Členové EP by dále
chtěli aby EK zpracovala samostatný koncept směrnice na sociální a zdravotní služby.
Důležitou záležitostí je i fakt, že instituce EU by měly umožnit všem členským státům
vlastní definici všeobecného zájmu a všeobecného ekonomického zájmu s ohledem na
vlastní podmínky a tradice. 
Vlády musí poskytovat základní služby
Zpráva „Ve veřejném zájmu:zdravotnictví, vzdělání, voda a hygienické zařízení pro
všechny“ ukazuje, že rozvojové země dosáhnou zdravé a vzdělané populace jen tehdy,
když jejich vlády převezmou zodpovědnost za poskytování základních služeb, které bu-
dou ovládané správným personálem a budou dostupné všem. Report dále ukazuje na to,
že programy na pomoc rozvojovým zemím často připravují nejchudší členy společnos-
ti o jejich základní potřeby (např. dodávky vody). Veřejné i soukromé společnosti mo-
hou významně pomoct, ale musí být správně regulovány a integrovány do silných ve-
řejných systémů.
Salvador ratifikuje klíčové konvence ILO
Na konci srpna po mnoha letech lobbování pracovních organizací ratifikovala vláda v
Salvadoru klíčovékonvence ILO (Mezinárodní organizace práce) číslo 87, 98, 135 a
151, které zaručují pracovníkům práva na sdružování v odborech a kolektivní vyjed-
návání. Tato ratifikace byla rovněž základní podmínkou pro udržení preferenčních cel
udělených EU. Kongres schválil ustanovení o zákonu v civilní službě, který umožňu-
je založení více než jedné odborové organizace v jedné instituci. Dále taky rozšiřuje
práva pracovníků na organizování a vyjednávání kolektivních smluv i do ostatních sek-
torů jako je např. policie. I když je to pro pracovní hnutí v Salvadoru velké vítězství,
nepodařilo se bohužel prosadit všechny požadavky odborů. Nový zákon totiž odpírá
odborům možnost sdružovat se ve federacích a rovněž nezakázal vměšování se mana-
gementu do odborů.
Ženy ovlivňují reformu Spojených národů (UN)
UN a mezinárodní komunita zjistily, že rovnost pohlaví může mít rozhodující vliv při
plnění všech svých cílů, které nesou název „Millenium Development goals“ (cíle pro
rozvoj v novém tisíciletí). Až příliš často je implementace různých závazků o rovnos-
ti pohlaví nedostatečná a pomalá. To by se mělo změnit po akci skupiny „High-Level
Coherence Panel (HLCP). Ženy z této organizace usilují o vznik dobře zajištěné jed-
notky v rámci UN, která by měla své vlastní výkonné práva. PSI tuto iniciativu pod-
poruje a věří v její úspěch.
Privatizace NHS – pracovníci stávkují
Národní zdravotní služby (NHS) ve Velké Británii prodaly své zásilkové a dodavatel-
ské služby společnosti DHL. DHL a její partner Novation převezmou NHS Logistics,
která zásobuje nemocnice jídlem, postelním prádlem a dalším vybavením. V reakci na
tento prodej plánuje UNISON (největší odbory v národních zdravotních službách)
stávky. K. Jennings (předseda UNISON) řekl:“Tohle je pro NHS velice smutný den.
Vláda neposlouchala argumenty zaměstnanců. Personál napříč celou NHS bude sledo-
vat tento obchod, který budou mnozí vnímat jako symbol toho, co již brzy nastane. Proč
ničit takový „vítězný tým“, kterým NHS ve skutečnosti je? Nedává to smysl, když ne-
ní pochyb o tom, že NHS Logistics bylo úspěšným projektem NHS. Budeme bojovat
za to, abychom získali tato ztracená pracovní místa zpátky“.

-pm-


