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Osmdesátiletá tradice na Orlicku
Společnost OEZ s.r.o., která působí v Letohradě na Orlicku, má za sebou osmdesátiletou historii. Jde o významného lokálního zaměstnavatele, který se dokázal vyrovnat s náročnými důsledky koronavirové krize a v současné době dosahuje
nejlepších výsledků. Na naše otázky ze života firmy odpovídal pan Roman Schiffer, ředitel společnosti OEZ.
Po privatizaci v roce 1994 vznikl název
OEZ Letohrad s.r.o., a od roku 2001 platí
současný název OEZ s.r.o. Nejvýznamnějším milníkem novodobé historie OEZ
je začlenění do globální společnosti Siemens, ke kterému došlo v roce 2007
a které společnosti přineslo zejména
nové možnosti v oblasti nejmodernějších technologií, vývoje i rozvoje schopností zaměstnanců.

Pan Roman Schiffer a Ladislav Maixner

Minulý rok jste oslavili 80. výročí
vzniku firmy. Připomeňte prosím důležité milníky v historii vaší firmy.
V roce 1941 založil v tehdejším Kyšperku
pan Wagner z Olomouce pobočku pro
výrobu pojistek, pojistkových spodků
a dalších přístrojů. Za dobu své existence firma prošla mnoha reorganizacemi.
Po druhé světové válce byla firma Elektrotechnické závody, a. s., Olomouc

FOTO: OEZ

znárodněna a spolu se závodem v Kyšperku začleněna do nově zřízeného
národního podniku MEZ Olomouc.
Na konci 40. let minulého století se
OEZ přestěhoval do areálu za městem
a z prostorů bývalé provozovny vzniká
odborné učiliště. Písmena OEZ – Orlické elektrotechnické závody – se v názvu
společnosti objevují v roce 1952, v tomto
roce vznikl samostatný národní podnik.

Společnost OEZ je významným lokálním zaměstnavatelem, kolik lidí nyní
zaměstnáváte, na jakých pozicích
a odkud nejčastěji do zaměstnání
dojíždějí?
V současné době v Letohradě pracuje
asi 1 500 zaměstnanců, z toho je téměř
třetina místních. Do Letohradu nejčastěji dojíždějí kolegové ze Žamberka, Dolní
Dobrouče, Jablonného nad Orlicí, Nekoře, z Ústí nad Orlicí, ale i z dalších okolních obcí. V roce 2018 byla otevřena pobočka v Bruntále, zde pracuje přes 200
zaměstnanců. Co se týče pracovních pozic, jedná se o celou škálu
profesí – oddělení výzkumu více
strana
a vývoje, IT, nástrojárna,
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Diskuse o Stanovách
Vážené kolegyně, kolegové,

Místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek

nezadržitelně se blíží VIII. sjezd Odborového svazu KOVO, který musel být
odložen kvůli pandemii Covidu-19. Tento sjezd se uskuteční ve dnech 23. až.
25. června 2022 v prostorech hotelu
Clarion Congress Hotel Prague ve Vysočanech. Jedním z bodů jednání bude
i projednání úprav Stanov OS KOVO.
Komise pro Stanovy OS KOVO se jejím
návrhem zabývá již delší dobu. Úprava
Stanov je jedním ze stěžejních bodů její
současné činnosti.

V dnešním čísle Kováka Vám předkládáme přehled zapracovaných připomínek v celku po jejím 5 zasedání, kterými se bude zabývat Rada OS KOVO na
jejím březnovém zasedání, a které by
měly být projednávány i na jednotlivých krajských konferencích v průběhu
měsíce dubna.
Uvědomme si, že současné Stanovy
v podstatě vznikly v devadesátých letech
a odpovídaly tehdejšímu stavu. Jen několik příkladů: V roce 1993, kdy na základě
pokračování na str. 3
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údržba, operátoři ve výrobě, administrativa, obchod atd.
Přinesla do vaší firmy nějaké změny
koronavirová krize? Jak se změnil
pracovní model, umožňujete u profesí, kde to má smysl, práci z domova?
Od začátku pandemie naše společnost vynakládala značné prostředky
na ochranu zdraví našich zaměstnanců. Na začátku kalendářního roku
2021 jsme zavedli testování zaměstnanců v obou lokalitách a dělali jsme
maximum pro to, abychom zamezili
šíření nemoci covid-19 na pracovištích. U všech profesí, kde to charakter
práce umožňuje, byla zavedena práce

z domova, home office. Hybridní model práce se později stal samozřejmostí a součástí tzv. new normalu.

I z toho důvodu v současné době zaměstnáváme agenturní zaměstnance
z Polska a z Ukrajiny.

Potýkáte se s nedostatkem nových
zaměstnanců? Jaké profese nejčastěji poptáváte?
Stejně jako ostatní firmy se potýkáme
s nedostatkem zaměstnanců, a to zejména ve výrobě. Z části je to kvůli nízké
nezaměstnanosti, která v našem regionu činí kolem dvou procent. Z části je
to dáno i tím, že tato oblast v Orlických
horách nikdy neměla a nemá příliš husté osídlení. Dlouhodobě řešíme problém
s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců napříč odděleními a profesemi.

Co byste popřál vaší firmě a jejím zaměstnancům do dalšího desetiletí?
Do dalších let bych chtěl OEZ popřát
hodně kvalitních a loajálních lidí, kterým na OEZ záleží a kteří si uvědomují,
že budoucnost naší firmy souvisí s budoucím životem v našem regionu. Všem
zaměstnancům přeji zejména, v dnešní
době tolik důležité, pevné zdraví. Věřím, že i nadále bude naše firma patřit
mezi nejvýznamnější zaměstnavatele
regionu a bude pevnou součástí města
Letohrad. 
(kad)

Jak vypadá příklad „dobré praxe“?
Duší odborové organizace společnosti OEZ je Ladislav Maixner, který v závodě působí již desetiletí. Jeho péče
o zaměstnance a kolegy z odborů je příkladná, a proto jsme se ho zeptali, jakým problémům zde musí čelit.
Jaké zaměstnanecké problémy vaše
organizace řeší nejčastěji, jsou nějak
spojené s charakterem lokality?
Se zaměstnanci v naší lokalitě je problém,
protože na trhu práce nejsou. Naše firma
už musí zaměstnávat agenturní zaměstnance z Polska a zaměstnance z Ukrajiny,
kteří jsou přijímáni do kmenových stavů
zaměstnanců.
Před rokem jste se dohodli s vedením firmy na růstu mezd o 2,5 procenta a stali jste se příkladem „dobré
praxe“. Uveďte prosím faktory, které
podle vás vyjednávání pozitivně ovlivnily.
Loni jsme vyjednali 2,5% přidání do základu mezd. Nejdůležitější při KV je najít
společnou řeč. To je někdy složité, a proto nám trvá vyjednávání delší dobu, ale
výsledky naší práce se dostaví. Snad se
nám bude dařit stále dobře vyjednávat
pro všechny zaměstnance. Bohužel nevyjednáváme jen pro odboráře. Důležitý
pro výsledek vyjednávání je hlavně ukazatel, jak se daří naší firmě, a to se nyní
doopravdy daří. Tržby, obrat i zisk jsou na
nejvyšší úrovni, co ve firmě pamatuji.
Jak snášejí zaměstnanci protiepidemická opatření? Jak se daří nenarušit
chod firmy i přes karantény a nemoci?
Při první vlně pandemie jsme se s vedením firmy dohodli na „rouškovném“,
ale bohužel jsme tento bonus za nošení
respirátorů zaměstnanců, kteří pracují,
neudrželi. Netýkalo se pracovníků, kteří
pracují na home office. Pokoušeli jsme

se domluvit na volnu za očkování, to se
nám také nepodařilo. Je pravdou, že našich zaměstnanců je proočkováno 75 %,
a to je podle mě dobrý stav. Covid se nám
také nevyhýbá a udržet chod firmy přes
karantény a onemocnění je velmi těžké.
Chod firmy se daří zvládat jen loajalitou
našich zaměstnanců, kteří pracují navíc.
Přesčasová práce je zde velmi běžná.
Nejhorší na tom všem je, že například
nejezdí autobusové spoje, jak mají, a nikoho to zřejmě v našem kraji a okrese
netrápí, jen ty zaměstnance, kteří stojí
na zastávkách autobusů a čekají a čekají,
když se potřebují dostat z práce domů.
Jak se daří organizaci oslovovat zaměstnance ohledně vstupu do odborů? Co vám v této aktivitě pomáhá?
Nábor nových členů přináší ovoce jen
prací celého závodního výboru a některých členů základní organizace, kteří
správně chápou, že v jednotě je síla. V kolektivní smlouvě máme vyjednáno 45 minut v každém roce pro schůzku se všemi
zaměstnanci. Schůzku organizuji já jako
jediný uvolněný člen závodního výboru.
Všem přítomným na schůzce se snažím
vysvětlit správnost a důležitost stát se
členy organizace. Seznamuji je s výsledky kolektivního vyjednávání, s tím, čeho
jsme dosáhli a co se snažíme udržet v kolektivní smlouvě. V diskusi, kterou pak
vedu, se snažím na všechny otázky odpovědět. Pokud nemohu vyřešit ihned, podám informaci po zjištění daného dotazu dotazujícímu. Tato komunikace vede
k tomu, že zaměstnanci správně vnímají,

proč jsou členy a že by za ně jinak nikdo
do takových někdy složitých střetů nešel.
Z necelých 1 800 zaměstnanců máme
aktivních 1 150 odborářů, a to nějakou
práci dá. Na otázku, co v této aktivitě pomáhá, je snad jen jedna jasná odpověď:
Komunikace, vstřícnost a otevřenost, nevodit nikoho za nos a mazat med, slibovat nesplnitelné. Snažím se komunikovat
tak, aby všichni rozuměli a abychom se
dokázali pochopit a porozumět.
Jakou kolektivní smlouvu se vám podařilo pro následující období vyjednat?
Do letošní kolektivní smlouvy se nám
podařilo vyjednat 5% přidání pro dělnické profese a 4% pro technickohospodářské pracovníky, 30 000 Kč odměna za rok, příspěvek ve výši 3 000 Kč
pro zaměstnance 55+ do Benefitu Plus,
pět dní volna navíc pro členy závodního výboru a dozorčí a revizní komise
na školení a schůze. Při ukončení pracovního poměru z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance náleží
tomuto zaměstnanci kompenzace ve
výši trojnásobku průměrné mzdy, pokud ve společnosti odpracoval 10 let
a více. Odstupné nad rámec zákona při
hromadném propouštění. Ze stávající smlouvy jsme o žádný bod nepřišli,
jako dobrý benefit si vážím například
ceny oběda za 22,50 Kč. Jak jsem již
uvedl, bez vzájemné spolupráce, dobré komunikace, důvěry s generálním
ředitelem bychom těchto výsledků jen
těžce dosáhli.(kad)

Vydává OS KOVO IČO: 49276832 Redakční uzávěrka ve čtvrtek před dnem vydání v 11 hodin www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Jiří Mareček, 602 354 235,
marecek.jiri@cmkos.cz; redaktorka Michaela Kadlecová, redakce@cmkos.cz; tajemnice Miloslava Nováková, 775 670 721, novakova.miloslava@cmkos.cz Adresa redakce
a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 Grafická úprava: Jakub Karman Vydáno ve vydavatelství Enigma, s. r. o. Objednávky vyřizuje redakce Nevyžádané rukopisy,
fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod-Praha, č.j. nov. 6094/96
ze dne 20. 8. 1996 ISNN - 0332-9270 MK ČR E 4605

Aktuálně | 31. ledna | KOVÁK číslo 2/2022 | 3

Požár a výbuch na Štědrý den

Pan Görner obdržel šek na 60 000 Kč od předsedy ZO Františka Urbánka. 
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Vánoce jsou svátky klidu, bohužel ty nedávné u pana Petra Görnera ze základní organizace OS KOVO v Drásově nedaleko Brna se v tomto duchu nenesly. V jeho domácnosti na Štědrý den vypukl požár, který zapříčinil následný výbuch.
Vlivem uvolněného tepla ze vzniklého požáru došlo totiž k nahřátí a úniku plynu z osvěžovače vzduchu a následnému
výbuchu, který poškodil nosnou zeď. Odhadovaná výše škody byla vyčíslena na 300 tisíc Kč. Naštěstí je pan Görner členem základní organizace OS KOVO, a tak věděl, kam se obrátit o pomoc.
Již 6. ledna letošního roku se sešla Komise k živelním pohromám, která náročnou situaci posoudila a rozhodla, že pan
Görner obdrží 60 000 korun coby pomoc
při opravách svého domova. Šek na tuto
částku již pan Görner obdržel. Pomoc

při živelních pohromách je další z řady
způsobů, jak OS KOVO podporuje své
členy. Vyplácí se z Konta na pomoc členům OS KOVO při živelních pohromách
a slouží jako sociální podpora členům
OS KOVO, kteří utrpěli škody na bytech

a rodinných domech v důsledku živelních pohrom. Další informace o kontu naleznou funkcionáři na intranetu
OS KOVO v rubrice Služby členům nebo
členové přímo na benefitním portálu na
odkazu https://clen.oskovo.cz/.
(kad)

tedy odborové organizace bez samostatné právní osobnosti. Za necelých
9 let fungování této nové koncepce
OS KOVO „založil“ 152 Seskupení členů
(SČ). Z tohoto počtu ukončilo svoji činnost 51 SČ, ale zároveň z tohoto počtu
se jich hned 15 „překlopilo“ do klasických ZO OS KOVO. Celkem nyní funguje
97 SČ, v kterých eviduje svaz více jak
4 000 členů OS KOVO.
Je potřeba se tedy zaměřit zejména
na podporu Seskupení členů při prvotním zájmu o rozšíření působnosti
OS KOVO v nové „fabrice“ oproti klasické ZO, protože nejdůležitějším obdobím pro udržení OS KOVO je čas při
oznámení o působnosti OS KOVO zaměstnavateli. Jak je vidět, některé SČ
se po absolvování KV, získání vzdělání
v systému OS KOVO daří dále pokračovat i ve formě ZO OS KOVO. Je nutné tedy pokračovat v podpoře obou
těchto systémů a je pouze na těchto

funkcionářích, zda jsou schopni vést
i standardní ZO s právní osobností
se vším všudy co to obnáší, včetně
hospodaření s finančními prostředky
a větší samostatností při KV a dalších
věcech spojených s jednáním se sociálními partnery. Na základě dosavadních diskusí připravila Komise pro Stanovy ucelený návrh na možné změny
Stanov pro VIII. sjezd OS KOVO pro
další jednání orgánů OS KOVO.
Vyzýváme proto nejenom představitele organizačních jednotek OS KOVO, ale
i řadové členy (i proto je tento materiál
zveřejněn na stránkách KOVÁKU), aby
zasílali Komisi pro Stanovy své návrhy
na úpravu Stanov, nebo k zveřejněným
připomínkám. Zasílat je můžete elektronicky na adresu valasek.tomas@
cmkos.cz, případně oskovo@cmkos.cz.

dokončení ze str. 1

rozdělení ČSFR vznikl stávající OS KOVO,
jsme evidovali 1.162 základních organizací OS KOVO oproti dnešním cca 560.
Z tohoto počtu bylo v roce 1993 359 ZO
(31 % z celkového počtu ZO) s počtem
členů v nich evidovaných nad 500 oproti
dnešním 34 ZO (6 % z celkového počtu
ZO). V ZO OS KOVO působilo 514 uvolněných funkcionářů a 276 uvolněných
pracovníků. V současné době to je pouze 117 funkcionářů a 77 pracovníků. Co
to znamená? Stále pokračuje přesun
od velkých, relativně samostatných, ZO
OS KOVO k „malým“. Stanovy vznikaly za filosofie „Jsme všichni čestní, velcí
budou pomáhat malým, věříme si a nepodvedeme se“. Sami si porovnejte tuto
filosofii s dnešní realitou a všechno co se
mezitím událo a změnilo.
Nicméně od VI. a VII. sjezdu se udály
i pozitivní věci, které jsou spjaty s rozšiřováním působnosti OS KOVO prostřednictvím tzv. „Seskupení členů“,

Tomáš Valášek
místopředseda OS KOVO
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V Třineckých železárnách se bude přidávat.
Průměrně o 1 700 korun
Zaměstnancům Třineckých železáren od února vzrostou mzdy v průměru o 1 700 korun měsíčně. Navíc zaměstnanec
získá vyšší náhrady, pokud bude například nemocný. Vyplývá to z kolektivní smlouvy, kterou podepsali zástupci vedení
a odborů. Kolektivní smlouva je uzavřena na tři roky, každý rok se bude formou dodatku upravovat výše mezd. Průměrná mzda v podniku loni byla přes 38 000 korun.

Podpis kolektivní smlouvy mezi vedením TŽ a ZO OS KOVO

„Základní růst představuje navýšení
mzdy v průměru o 1 700 korun, u směnových zaměstnanců až o 2 500 korun.
Valnou část navýšení jsme totiž směřovali do motivačních složek zejména
zaměstnanců v nepřetržitém provozu,“
uvedl ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Ivo Žižka.
V loňském roce činila průměrná mzda
v podniku 38 353 korun. „Díky dohodnutému základnímu růstu vzroste na
konci roku 2022 průměrná mzda na
39 710 korun. Pokud firma splní plánovaný hospodářský výsledek, díky

FOTO: TŽ

mimořádným odměnám by pak průměrná mzda zaměstnance Třineckých
železáren mohla překročit 40 000 korun,“ uvedla mluvčí železáren Petra
Macková Jurásková. Huť se k navýšení
mezd odhodlala i přesto, že ji v letošním roce čeká extrémní růst nákladů
na energie, které přesáhnou 5,5 miliardy korun. „Je to o 1,4 miliardy více
než v loňském roce. Předpokládá se
také růst dalších nákladů v souvislosti
s připravovanými projekty ke snižování uhlíkové stopy dle Zelené dohody,“
prohlásila Petra Macková Jurásková.

Hospodaření firmy ovlivňuje také
masivní růst nákladů na emisní povolenky a vstupní suroviny. „Přichází
náročné období, které musíme ustát.
S ohledem na zvyšování životních nákladů však nemůžeme zapomínat na
zaměstnance,“ uvedl generální ředitel TŽ Jan Czudek. Kolektivní smlouva
obsahuje také zvýšení částek, které
zaměstnanci dostanou při pracovních
a životních jubileích. „Například po
pěti letech práce pro huť firma vyplatí
jednorázovou odměnu 3 000 korun,
po 25 letech je to 12 000 korun a podobně. Jde o mimořádné poděkování
loajálním dlouholetým zaměstnancům,“ uvedl Žižka. Dále zaměstnanci
získají na celý rok benefit v jednotné
výši 5 000 korun, který si mohou rozdělit do různých nabízených aktivit zejména pro své zdraví.
Třinecké železárny jsou největším
hutním podnikem v Česku. V roce
2020 dosáhly zisku 469 milionů korun
a tržeb 35,1 miliardy korun. Nejprodávanějším výrobkem TŽ je dlouhodobě válcovaný drát, dalšími hlavními produkty jsou speciální tyčová
ocel, tažená ocel, kolejnice, široká
ocel, bezešvé trubky nebo hutní polotovary. Včetně odloučených provozů mají TŽ přes 7 000 zaměstnanců,
i s dceřinými firmami je pracovníků
okolo 10 000.
(ČTK)

V Nexen Tire Europe vyhlásili stávkovou pohotovost
Ve společnosti Nexen Tire Europe stoupá nespokojenost s kolektivním vyjednáváním. Korejští vlastníci firmy vyjednávání protahují, a to bylo zahájeno téměř před dvěma lety. V současné době zde vyhlásili stávkovou pohotovost.
Výbor Základní organizace OS KOVO
Nexen Tire zde vyhlásil stávkovou pohotovost 17. 1. 2022. Mezi hlavní důvody
vyhlášení stávkové pohotovosti patří
rozdílná stanoviska sociálních partnerů
k jednotlivým bodům kolektivní smlouvy, nepřiměřené protahování jednání
o podobě kolektivní smlouvy, které bylo
zahájeno již 17. 4. 2019, výmluvy vedení na překládání textu, špatná komunikace s vedením firmy v Soulu, údajná
nedostupnost českých právníků a také
odmítnutí korejského vedení základních
norem a zákonů České republiky.

„Vedení společnosti nevyslyšelo naše požadavky a nevede konstruktivní jednání.
Naše odborová organizace a většina zaměstnanců nevidí jiné východisko než zahájit stávkovou pohotovost, bude pozván
a zaměstnavateli nabídnut zprostředkovatel k vyřešení sporu. Chceme být
i v této situaci konstruktivní a na rozdíl od
zaměstnavatele považujeme kolektivní
smlouvu za zásadní dokument společného sociálního dialogu, garanci vzájemného respektu zaměstnavatele a odborů,
vůči dojednaným pracovním sociálním
a mzdovým podmínkám zaměstnanců

a základ dalšího možného vývoje.“ uvedl
Pavel Rohel, předseda odborové organizace OS KOVO Nexen Tire.
Společnost Nexen Tire se zabývá výrobou pneumatik do osobních a lehkých
užitkových aut. Firma s jihokorejským
majitelem sídlí v Bitozevsi na Lounsku,
v průmyslové zóně Triangle, jde o největšího investora v této zóně na hranici
Žatecka, Chomutovska a Mostecka. Továrna Nexen zde stojí od roku 2017, po
rozšíření výroby se zde má vyrábět až
30 tisíc pneumatik denně. Další továrny
má v Koreji a v Číně.
(kad)
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Návrhy změn Stanov OS KOVO
pro VIII. sjezd OS KOVO
Máte v ruce letošní druhé vydání Kováka. Liší se od těch obvyklých.
Má 24 stran. Je tomu tak proto, že v něm na 13 stránkách přinášíme
navrhované úpravy stanov OS KOVO, aby se k nim mohli vyjádřit
skutečně všichni. I ti, co nevládnou internetem.
(red)

Návrh změn
Fialově jsou uvedeny navrhované změny Stanov OS KOVO
Přeškrtnutý text Stanov OS KOVO je navržený k vypuštění
Žlutě označený text jsou poznámky a vysvětlivky
§ označené šedou barvou zatím bez navržených změn
Červeně nové doplnění či poznámky pro Komisi pro Stanovy

Stanovy Odborového svazu KOVO
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1
Název, sídlo a základní charakteristika
odborového svazu
(1) Odborový svaz má název „Odborový svaz KOVO“, jako
zkratky se používá označení „OS KOVO“.
(2) Sídlem OS KOVO je náměstí Winstona Churchilla
1800/2, Žižkov, 130 00 Praha.
(technická změna)
(3) OS KOVO je odborovou organizací působící na celém
území České republiky.
(4) OS KOVO je právnickou osobou a má právní osobnost.
(5) OS KOVO má své orgány a člení se na organizační jednotky. Členění Struktura OS KOVO je určenoa těmito
Stanovami Odborového svazu KOVO (dále jen „Stanovy“).
(6) OS KOVO je jediným právním nástupcem Odborového svazu KOVO v ČSFR na území České republiky.
(7) Znak OS KOVO v závazném provedení je přílohou
těchto Stanov.
Legislativně tech. Změny, Odst. 1 a 3-7 může změnit pouze Sjezd

§2
Poslání, cíle a předmět činnosti OS KOVO
(1) OS KOVO sdružuje své členy za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů. Posláním
OS KOVO je prosazovat oprávněné požadavky svých
členů, obhajovat jejich zaměstnanecké, mzdové, pracovní, sociální a kulturní zájmy a základní lidská a občanská práva, dále zabezpečovat činnosti v oblasti
kultury, vzdělání, sociální péče, ekologie, tělovýchovy,
sportu a výchovy a ochrany dětí a mládeže, rekreační,
zájezdové a zájmové činnosti.
(2) OS KOVO a organizační jednotky OS KOVO zastupují
zaměstnance jako zástupci zaměstnanců podle zvláštního zákona. OS KOVO a jeho organizační jednotky
působí u každého zaměstnavatele, u kterého jsou
v pracovním poměru alespoň 3 členové OS KOVO evidovaní v OS KOVO nebo v jeho organizačních jednotkách.
(3) Předmětem činnosti OS KOVO a jeho organizačních
jednotek je dále zejména:
a) vést sociální dialog na celostátní, regionální i podnikové úrovni s cílem vykonávat práva a povinnosti odborové organizace podle ustanovení zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, právních
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a ostatních pracovněprávních předpisů;
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b) kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy u všech zaměstnavatelů a organizací zaměstnavatelů, u kterých působí;
c) dbát o dodržování zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů a vykonávat kontrolu nad
stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
u jednotlivých zaměstnavatelů, u kterých působí
vykonávat u nich kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to především
prostřednictvím svazových inspektorů BOZP,
ostatních inspektorů BOZP, členů výborů organizačních jednotek OS KOVO, dalších zaměstnanců
OS KOVO a třetích osob pověřených kontrolou
BOZP; (zdvojený text)
d) prosazovat vytvoření dostatečné sociální sítě
a usilovat o pravidelnou valorizaci podpor v nezaměstnanosti, důchodů, sociálních podpor a mezd
v závislosti na vývoji životních nákladů;
e) zastupovat své členy ve sporech pracovněprávních, mzdových a při neplnění závazků vyplývajících z kolektivních smluv;
f) prosazovat ve spolupráci s ČMKOS a dalšími odborovými organizacemi návrhy zákonů a dalších
právních předpisů směřujících k naplňování zájmů
členů OS KOVO, poslání a cílů OS KOVO; (ČMKOS
je taktéž brána jako další odborová organizace)

§3
Činnost OS KOVO
(1) Činnost OS KOVO, jeho orgánů a organizačních jednotek se řídí zejména těmito Stanovami, usnesením Sjezdu OS KOVO, usneseními orgánů OS KOVO
a orgánů organizačních jednotek OS KOVO, vnitřními předpisy OS KOVO a organizačních jednotek
OS KOVO. (Nadbytečný text, je dáno orgány, Sjezd je
také orgán)
(2) OS KOVO zabezpečuje svou činnost především prostřednictvím svých orgánů, organizačních jednotek
a jejich orgánů, svých členů, funkcionářů a zaměstnanců, případně třetích osob.
(3) OS KOVO a jeho základní organizace (dále též „ZO“)
mohou k zajištění své činnosti zakládat nebo spoluzakládat nadace a další neziskové organizace, právnické
osoby a jejich sdružení a podílet se na jejich činnosti.
K materiálnímu zajištění poslání, cílů a činnosti OS KOVO
ve smyslu § 2 a § 3 těchto Stanov mohou OS KOVO
a ZO zakládat podnikatelské subjekty za účelem využití svého majetku a jako doplňkový zdroj svých příjmů. Také se v těchto subjektech mohou účastnit jako
společníci.
(4) OS KOVO i ZO mohou k materiálnímu zajištění poslání, cílů a činnosti OS KOVO ve smyslu § 2 a § 3 těchto
Stanov podnikat na základě živnostenského zákona
ve všech živnostech volných, řemeslných, vázaných
a koncesovaných za podmínky, že budou splňovat
předpoklady uvedené v tomto zákoně.
(5) Ustanovení tohoto paragrafu mohou blíže upravit
vnitřní předpisy OS KOVO.

ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ V OS KOVO

§4
Členství v OS KOVO
(1) Členství v OS KOVO je individuální a dobrovolné.
(2) Členství fyzické osoby v OS KOVO vzniká:
a) evidencí písemné přihlášky ZO, a to k 1. dni následujícího měsíce po podání přihlášky. O přijetí
těch, jejichž členství zaniklo podle § 7 odst. 1 písm.
a), b) nebo c) těchto Stanov, rozhoduje výbor ZO.
V případě odmítnutí evidence přihlášky má dotyčný právo odvolání k nejvyššímu orgánu ZO;
b) dnem zřízení založení ZO pro členy ustavující
schůze;(zpřesnění legislativního rámce)
c) dnem zápisu ZO do veřejného rejstříku při přechodu ZO z jiné odborové organizace do OS KOVO
pro členy evidované v této ZO, pokud fyzická osoba členství písemně neodmítne do 30 dnů od tohoto dne;
d) evidencí písemné přihlášky na příslušném Regionálním pracovišti OS KOVO (dále jen „RP
OS KOVO“), a to k 1. dni následujícího měsíce po
podání přihlášky. V případě odmítnutí evidence
přihlášky má dotyčný právo odvolání k příslušné
Radě KS OS KOVO.
(3) Členem OS KOVO může být každá fyzická osoba po
ukončení povinné školní docházky bez rozdílu pohlaví, národnosti, státní příslušnosti, rasy, politického
a náboženského přesvědčení. Osoby samostatně výdělečně činné mohou být členy OS KOVO v případě, že
jsou současně jako zaměstnanci v základním pracovněprávním vztahu. Práva těchto členů OS KOVO budou vykonávána pouze v souvislosti s tímto pracovněprávním vztahem. (zpřesnění legislativního rámce)
(4) Do členství se započítává doba:
a) členství v Revolučním odborovém hnutí (ROH);
b) členství v Odborovém svazu KOVO v ČSFR;
c) členství v jiné odborové organizaci; (nemělo by se
započítávat členství např. od tzv. žluťáckých organizací či ASO apod.)
d) členství v členské organizaci IndustriALL Global
Union se sídlem v Ženevě a IndustriAll European
Trade Union se sídlem v Bruselu. (nadbytečné)
(5) Členem OS KOVO nemůže být osoba:
a) která svým jednáním a chováním porušovala
nebo porušuje základní lidská práva;
b) která je evidována v jiné odborové organizaci.

§5
Členský průkaz
Členský průkaz vydává OS KOVO prostřednictvím RP
OS KOVO. Členský průkaz je majetkem OS KOVO.
Při uplatňování svých práv mimo ZO nebo RP OS KOVO,
kde je člen OS KOVO evidován, je člen OS KOVO povinen
na požádání prokázat své členství členským průkazem
a písemným potvrzením vydaným příslušnou ZO nebo RP
OS KOVO. (jedná se o logické upřesnění textu)
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§6
Evidence členů OS KOVO
(1) Každý člen OS KOVO musí být evidován v některé jedné ZO, nebo při jednom RP OS KOVO a v centrální
evidenci členů OS KOVO. ZO a RP OS KOVO mají povinnost vést evidenci členů minimálně v rozsahu: příjmení a jméno, datum narození a bydliště. (zpřesnění)
(2) ZO a RP OS KOVO jsou povinny:
a) zaslat evidenci členů do centrální evidence členů
OS KOVO nejpozději do tří měsíců od vzniku ZO
nebo SČ;
b) minimálně čtvrtletně zasílat do centrální evidence
členů OS KOVO změny v evidenci členů.
(3) Bližší podmínky může upravit vnitřní předpis
OS KOVO.

§7
Zánik členství
(1)

Členství v OS KOVO zaniká:
a) vystoupením;
b) vyloučením;
c) uplynutím pěti kalendářních měsíců, během nichž
člen OS KOVO nezaplatil členský příspěvek;
d) úmrtím člena OS KOVO;
e) zánikem ZO, pokud se člen OS KOVO v ní evidovaný nestane zakládajícím členem nové ZO, nevstoupí do nezaeviduje v jiné ZO, nebo se nezaeviduje na příslušném RP OS KOVO nejpozději do 3
měsíců od zániku ZO; (upřesnění)
f) zánikem OS KOVO.
(2) Vystoupení provádí člen OS KOVO písemným oznámením ZO, u které je evidován, nebo RP OS KOVO,
u kteréhoých je evidován. Doručením písemného
oznámení o vystoupení zanikají všechna práva a povinnosti člena OS KOVO, a to k 1. poslednímu dni měsíce, v němž bylo doručeno následujícího po doručení oznámení o vystoupení. Oznámení o vystoupení
musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží. (změna)

§8
Vyloučení člena OS KOVO
(1) Vyloučení člena OS KOVO provádí usnesením výbor
ZO nebo Předsednictvo OS KOVO. Současně s vyloučením zanikají všechna práva a povinnosti člena
OS KOVO.
(2) Výbor ZO nebo Předsednictvo OS KOVO vyloučí člena
OS KOVO, který prokazatelně poškozuje zájmy, nebo
dobré jméno OS KOVO, porušuje tyto Stanovy nebo
opakovaně neplní usnesení orgánů ZO a orgánů
OS KOVO, na základě výsledku šetření jeho jednání.
(3) Vyloučen bez šetření může být člen OS KOVO, který
neplatí řádně členské příspěvky po dobu 3 kalendářních měsíců, pokud se strany písemně nedohodnou
jinak.
(4) Rozhodnutí výboru ZO nebo Předsednictva OS KOVO
o vyloučení se v písemném vyhotovení zašle členovi
OS KOVO do 7 dnů po jeho přijetí do místa bydliště

uvedeného v evidenci členů. Uplynutím 10 kalendářních dnů po odeslání písemného vyhotovení vyloučení se má za to, že bylo doručeno toto považuje za
doručené. Není-li bydliště v evidenci členů uvedeno,
má se za to, že rozhodnutí o vyloučení je doručeno
uplynutím 10 kalendářních dnů po jeho přijetí.
(5) Člen OS KOVO vyloučený výborem ZO má právo se
odvolat k Předsednictvu OS KOVO do 30 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení. Odvolání má odkladný
účinek. Usnesení Předsednictva OS KOVO je konečné
a nelze se proti němu odvolat.
(6) Člen OS KOVO může být z OS KOVO vyloučen v případech uvedených v odstavci 2 usnesením Předsednictva OS KOVO po předchozím projednání příslušnou
Radou Krajského sdružení OS KOVO.
(7) Člen OS KOVO vyloučený Předsednictvem OS KOVO
má právo se odvolat k Radě OS KOVO do 30 dnů od
doručení rozhodnutí o vyloučení. Odvolání má odkladný účinek. Usnesení Rady OS KOVO je konečné
a nelze se proti němu odvolat.

§9
Práva a povinnosti člena OS KOVO
(1) Člen OS KOVO má právo zejména:
a) volit a svobodně vyjadřovat své názory, předkládat náměty a návrhy na zlepšení práce OS KOVO;
b) být volen do všech orgánů OS KOVO a jeho organizačních jednotek, pokud tyto Stanovy nestanoví jinak; (viz. § 9 odst. 3)
c) na obhajobu svých pracovních, mzdových, ekonomických a sociálních práv a kulturních zájmů a na
ochranu života a zdraví;
d) na bezplatnou právní pomoc podle vnitřního
předpisu OS KOVO;
e) na ochranu z titulu své funkce v odborových orgánech na všech stupních;
f) obracet se se stížnostmi a připomínkami na orgány OS KOVO a orgány organizačních jednotek
OS KOVO, požadovat ochranu a podporu svých
práv v případech, kdy zaměstnavatel porušuje
právní předpisy a kolektivní smlouvy;
g) na podporu při stávkách organizovaných příslušnou ZO nebo OS KOVO, která je stanovena Stávkovým řádem OS KOVO a vnitřním předpisem
OS KOVO;
h) osobně se zúčastnit jednání v těch případech, kdy
odborový orgán jedná a rozhoduje o jeho odvolání z odborové funkce nebo vyloučení; odborový
orgán je povinen člena OS KOVO na toto jednání
včas pozvat;
i) v případech týkajících se jeho osoby nahlédnout
do příslušných svazových písemností.
(2) Člen OS KOVO je povinen:
a) dodržovat tyto Stanovy a usnesení orgánů
OS KOVO a orgánů příslušných organizačních jednotek OS KOVO;
b) řádně platit členské příspěvky ve výši a termínu
stanoveném těmito Stanovami;
c) účastnit se stávky, pro kterou hlasoval, v souladu
se Stávkovým řádem OS KOVO;
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d)

oznámit příslušné ZO nebo RP OS KOVO všechny
údaje a jejich změny důležité z hlediska evidence členů OS KOVO a placení členských příspěvků;
e) respektovat zásadu, že vzájemné osobní spory členů
OS KOVO, které nesouvisejí s odborovou prací, nesmí
být v žádném případě řešeny na jednání orgánů ZO
a OS KOVO.
(3) Člen OS KOVO, který neplatí členské příspěvky dle §
12 odst. 2, 2.1 a 2.2 těchto Stanov, je vyloučen z práva hlasovat ve všech věcech týkajících se majetku ZO
a nakládání s ním a z práva být volen do orgánů ZO
a OS KOVO. Tím není dotčeno jeho právo se na majetku ZO podílet stejným dílem jako člen OS KOVO dle
§ 12 odst. 2 těchto Stanov. Omezení práva hlasovat
a být volen do orgánů ZO se nevztahuje na ZO evidující výlučně členy OS KOVO, kteří nemají příjem z výdělečné činnosti a kteří nejsou poživateli starobního
nebo invalidního důchodu.

§ 10
Pozastavení výkonu práv
Jestliže se člen OS KOVO stane členem statutárního orgánu zaměstnavatele nebo zaměstnancem přímo podřízeným statutárnímu orgánu nebo zaměstnancem, který je
pověřen za zaměstnavatele kolektivním vyjednáváním,
pozastavuje se mu právo vykonávat funkce v organizačních jednotkách OS KOVO po dobu výkonu těchto činností. To se netýká zaměstnavatelských subjektů, jejichž akcionářem nebo společníkem jsou OS KOVO nebo ZO.

§ 11
Sankční ustanovení
(1) Za porušení těchto Stanov, poškozování zájmů
OS KOVO nebo organizačních jednotek OS KOVO
nebo za opakované neplnění usnesení orgánů
OS KOVO nebo ZO mohou být uložena níže uvedená
sankční opatření.
(2) Sankčním opatřením vůči členům OS KOVO je omezení jejich práv uvedených v § 9 odst. 1 písm. d)
těchto Stanov na dobu nejdéle šesti měsíců. O jeho
použití rozhoduje svým usnesením výbor ZO, nebo
výbor seskupení členů. Proti tomuto usnesení se
člen OS KOVO může odvolat do 30 dnů ode dne
jeho oznámení k Předsednictvu OS KOVO. Odvolání
nemá odkladný účinek. Sankční opatření vůči členům
OS KOVO viz též § 8 těchto Stanov. (doplnění)
(3) Sankčním opatřením vůči členům orgánů OS KOVO,
a členům orgánů organizačních jednotek OS KOVO,
a zástupcům OS KOVO a zástupcům organizačních
jednotek v orgánech jiných subjektů je:
a) oznámení jejich jednání podle odst. 1 tohoto paragrafu orgánu, který je zvolil nebo delegoval,
s případným návrhem na jejich odvolání. O jeho
použití rozhoduje Předsednictvo OS KOVO, vůči
členům Předsednictva nebo Rady OS KOVO ve
vztahu k jejich členství v Předsednictvu nebo
Radě OS KOVO, rozhoduje Rada OS KOVO;

b) odvolání z funkce usnesením Předsednictva
OS KOVO, vůči členům Předsednictva, nebo Rady
OS KOVO ve vztahu k jejich členství v Předsednictvu nebo Radě OS KOVO, rozhoduje Rada
OS KOVO. (změna a zpřesnění na základě praxe)
(4) Sankčním opatřením vůči orgánům ZO je svolání
členské schůze nebo konference ZO Předsednictvem
OS KOVO k projednání jejich činnosti podle odst. 1
tohoto paragrafu. Mimo to může Předsednictvo
OS KOVO pozastavit poskytování služeb ze strany
OS KOVO této ZO, případně členům OS KOVO v ní evidovaným, a to na dobu nejdéle šesti měsíců.
(5) Sankční opatření vůči ZO viz upravují ustanovení §
16 odst. 4.1 a 4.2 těchto Stanov. Technická novelizace.

§ 12
Členské příspěvky
(1) Každý člen OS KOVO je povinen platit OS KOVO členské příspěvky podle těchto Stanov. K jejich výběru
OS KOVO zmocňuje příslušné ZO a RP OS KOVO.
Členský příspěvek je splatný nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém je splatná mzda nebo
důchod člena OS KOVO. (upřesnění)
(2) Člen OS KOVO evidovaný v ZO, platí měsíčně členský příspěvek stanovený ve výši 1 % z výdělečné
činnosti, tedy čisté mzdy nebo a odměny z dohody konaných mimo pracovní poměr (dále také
„odměna“), nebo ze starobního nebo invalidního
důchodu. Čistou mzdou se pro účely těchto Stanov
rozumí hrubá mzda nebo plat a odměna po odečtení
zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti (nebo srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti) a funkčních
požitků, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na
veřejné zdravotní pojištění. Za hrubou mzdu se pro
účely těchto Stanov rozumí mzda nebo plat, náhrada
mzdy nebo platu, odměna za pracovní pohotovost
a odměna z dohody konaných mimo pracovní poměr
o pracovní činnosti zúčtovaná zaměstnanci v každém kalendářním měsíci. Z dávek nemocenského
pojištění se členský příspěvek nevypočítává. U těch
ZO, kde není možnost srážení členských příspěvků
zaměstnavatelem, může Předsednictvo OS KOVO na
základě návrhu ZO rozhodnout o placení členských
příspěvků členy OS KOVO evidovanými v příslušné
ZO ve výši:
a) 1 % z čisté mzdy nebo 0,8 % z hrubé mzdy člena
OS KOVO podle jeho Evidenčního listu důchodového pojištění za každý uplynulý rok nebo jeho
ročního potvrzení o zdanitelných příjmech nebo
jiných dokladů, ve kterých je uvedena hrubá nebo
čistá mzda člena OS KOVO;
b) 0,8 % průměrné hrubé měsíční mzdy v průmyslu
pro příslušný kraj za poslední kalendářní rok, za
který jsou k dispozici údaje ČSÚ, pro případ, kdy
nemá ZO k dispozici podklady podle písm. a) tohoto odstavce. Toto rozhodnutí platí po dobu jednoho roku.
(2.1) Bližší podmínky upravuje vnitřní předpis
OS KOVO.
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(3)

(4)

(5)

(5)

U těch ZO, kde není možnost srážení členských
příspěvků zaměstnavatelem, může nejvyšší
orgán ZO rozhodnout o jiné výši placení členského příspěvku.
(2.2) Členové OS KOVO, kteří jsou zaměstnanci agentury práce, mohou na základě rozhodnutí Výboru
ZO a po projednání s RP OS KOVO platit měsíční
členský příspěvek ve výši 0,8 % průměrné hrubé
měsíční mzdy v průmyslu pro příslušný kraj za
poslední kalendářní rok, za který jsou k dispozici
údaje ČSÚ.
Bližší podmínky upravuje vnitřní předpis
OS KOVO.
(2.3) Člen OS KOVO evidovaný při RP OS KOVO platí
měsíčně členský příspěvek ve výši 100,- Kč. Vyšší
částka může být stanovena vnitřním předpisem
OS KOVO.
Alt II. Člen OS KOVO evidovaný při RP OS KOVO
platí měsíčně členský příspěvek ve výši 130,Kč. Vyšší částka může být stanovena vnitřním
předpisem OS KOVO.
Alt III. Člen OS KOVO evidovaný při RP OS KOVO
platí měsíčně členský příspěvek ve výši 65,Kč. Vyšší částka může být stanovena vnitřním
předpisem OS KOVO.
Členové OS KOVO, kteří nemají příjem z výdělečné
činnosti, s výjimkou členů OS KOVO dle odst. 4 tohoto paragrafu, platí členský příspěvek ve výši 10 Kč
měsíčně. Členové OS KOVO, kteří jsou poživatelé starobního nebo invalidního důchodu, platí podle svého
rozhodnutí měsíčně členský příspěvek ve výši nejméně 1% ze starobního nebo invalidního důchodu, nebo
10 Kč. O povolení změny placení členského příspěvku z 10 Kč na 1 %, nebo jinou částku ze starobního,
nebo invalidního důchodu, rozhoduje výbor ZO.
Od placení členských příspěvků jsou osvobozeni:
a) členové OS KOVO na rodičovské dovolené, členové OS KOVO pobírající rodičovský příspěvek a členové OS KOVO pečující osobně o osobu závislou
na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. a IV.
dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
v platném znění;
b) členové OS KOVO připravující se studiem na budoucí povolání.
O placení členských příspěvků jsou ZO a RP OS KOVO
povinny vést evidenci, nejméně 5 let ji archivovat a na
vyžádání předložit členům Dozorčí a revizní komise
OS KOVO (dále jen „DaRK“).
Další členské příspěvky mohou být stanoveny usnesením orgánů ZO na účelové použití touto ZO. Toto
usnesení je závazné pouze pro členy OS KOVO evidované v této ZO.

ČÁST TŘETÍ
ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBA OS KOVO
HLAVA PRVNÍ
ZÁSADY A PRINCIPY VÝSTAVBY STRUKTURA OS KOVO

§ 13 se zrušuje
Zásady a principy výstavby OS KOVO
OS KOVO je jednotnou organizací kováků v České republice. Je budován na základě demokratického sjednocení
národnostní, odvětvové, oborové a profesní diferenciace
a respektování oprávněných kolektivních a individuálních
zájmů členů OS KOVO. (Odstraněno na základě reálných
soudních rozhodnutích, legislativní rámec)
Základními principy výstavby a práce všech orgánů
OS KOVO jsou:
a) programová a akční jednota;
b) vnitroodborová demokracie;
c) dobrovolnost členství v odborovém svazu;
d) zásada kolektivního vedení;
e) kontrola členskou základnou.
(Navrženo k vypuštění, historicky již nadbytečné, většina
principů je již v jiných §)

§ 13 a
Odborná pracoviště OS KOVO
Odborná pracoviště OS KOVO slouží jsou zřízena k zabezpečení poslání odborového svazu, užšího kontaktu
s členskou základnou, pro konzultační a praktickou pomoc základním organizacím a členům OS KOVO, dále pro
organizační a finanční zajištění činnosti seskupení členů,
volebních obvodů a krajských sdružení OS KOVO. Odborná pracoviště jsou výkonnou složkou OS KOVO působící
uvnitř OS KOVO a na základě pověření i ve vztahu k vnějším subjektům. Jsou jimi: (tech. zpřesnění formulace textu)
a) úseky ustavené v centrále OS KOVO;
b) RP OS KOVO ustavená v krajích, přičemž jedno RP
OS KOVO může sloužit i pro více Krajských sdružení
OS KOVO.
Při své práci se řídí vnitřním předpisem OS KOVO, který
popisuje působnost, kompetence, zodpovědnost a vykonávané činnosti jednotlivých úseků a RP OS KOVO.

§ 14
Organizační jednotky OS KOVO
(1) OS KOVO se člení na zřizuje své organizační jednotky
s právní osobností a bez právní osobnosti. Organizační jednotky vytvářejí své orgány.
(2) Organizačními jednotkami OS KOVO s právní osobností jsou:
a) základní organizace OS KOVO;
b) sdružení základních organizací OS KOVO (dále
též „sdružení ZO“);
(3) Organizačními jednotkami OS KOVO bez právní osobnosti jsou:
a) seskupení členů OS KOVO u jednoho zaměstnavatele evidovaných při RP OS KOVO (dále jen „seskupení členů“ nebo též „SČ“);
b) volební obvody (dále též „VO“);
c) krajská sdružení OS KOVO (dále též „KS OS KOVO“);
d) odvětvové sekce.
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(4) O zřízení dalších organizačních jednotek OS KOVO
může rozhodnout Rada OS KOVO.
(5) Za zřízené dle odst. 4 tohoto paragrafu se považují
organizační jednotky a orgány v působnosti OS KOVO
ustavené do 31. 3. 1993 v rámci OS KOVO v ČSFR
v souladu se Stanovami OS KOVO v ČSFR, a to zejména:
podnikové orgány a organizace sdružující ZO včetně
těch podnikových výborů, kterým byla v minulosti sekretariátem ÚRO přiznána právní subjektivita, nebo
jejich právní nástupci (viz § 34 odst. 3 těchto Stanov).

§ 15
Orgány OS KOVO
(1) Orgány OS KOVO jsou:
a) Sjezd OS KOVO;
b) Rada OS KOVO;
c) Předsednictvo OS KOVO;
d) Výkonné vedení OS KOVO;
e) DaRK OS KOVO
(2) Sjezd OS KOVO, Rada OS KOVO, Předsednictvo
OS KOVO, Výkonné vedení OS KOVO a orgány organizačních jednotek OS KOVO mohou svým usnesením
zřídit a zrušit stálé nebo dočasné komise pro řešení
specifických problémů OS KOVO nebo organizačních
jednotek. (Připomínka VV OS KOVO, kdy v praxi by
mělo možnost zřídit, vést a zrušit zejména dočasné
komise)

HLAVA DRUHÁ
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY OS KOVO

§ 16
Základní organizace OS KOVO, sdružení
základních organizací
OS KOVO a jejich orgány
(1) Základní organizační jednotkou organizace OS KOVO
musí evidovat je ZO. Mminimálněí počet 5 členů
OS KOVO evidovaných v ZO je 5.
(1.1) ZO a sdružení základních organizací ZO
OS KOVO mají právní osobnost a jsou oprávněny
jednat svým jménem. Jsou oprávněny nakládat se
svým majetkem, vstupovat do smluvních vztahů
s jinými fyzickými a právnickými osobami, v právních vztazích vystupují svým jménem a nesou výlučnou odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
(tech.)
(1.2) Základní organizací ve smyslu těchto Stanov je:
a) ZO evidující členy OS KOVO, kteří jsou zaměstnáni
u jednoho zaměstnavatele;
b) ZO evidující členy OS KOVO, kteří jsou zaměstnáni
u více zaměstnavatelů;
c) ZO evidující členy OS KOVO na územním principu;
Bližší podmínky může upravit vnitřní předpis
OS KOVO. (úprava - odskok)
(1.3) Pokud ZO eviduje zaměstnance více

zaměstnavatelů, má její orgán působnost orgánu
odborové organizace vůči všem těmto zaměstnavatelům.
(2) Sdružení základních organizací je organizační jednotkou OS KOVO zřízenou za účelem koordinace
a sjednocení činnosti základních organizací. Rozsah
zastupování ZO sdružením základních organizací je
vymezen statutem tohoto sdružení.
(2.1) Není-li stanoveno jinak, platí ustanovení těchto
Stanov o ZO přiměřeně i pro sdružení základních
organizací.
(3) OS KOVO zřizuje Zzákladní organizaci zakládá Výkonné vedení OS KOVO na základě žádosti ustavující
schůze nebo konference fyzických osob. OS KOVO zřizuje Ssdružení základních organizací zakládá Výkonné vedení OS KOVO na základě žádosti příslušných
ZO. ZO a sdružení ZO vznikají dnem následujícím po
dni, v němž OS KOVO doručil příslušnému orgánu veřejné moci (rejstříkovému soudu) oznámení o jejich
založení. Návrh na zápis ZO a sdružení ZO do veřejného rejstříku podává Výkonné vedení OS KOVO.
To platí obdobně, pokud dochází ke změně nebo
zániku ZO nebo sdružení ZO. Bližší podmínky upravuje vnitřní předpis OS KOVO.
Podmínkou zřízení založení ZO je předchozí působení seskupení členů u zaměstnavatele (nebo zaměstnavatelů). Na základě doporučení příslušného RP
OS KOVO může příslušná a Radya KS OS KOVO může
Výkonné vedení OS KOVO rozhodnout o okamžitém
založení ZO bez předchozího působení seskupení členů u zaměstnavatele (nebo zaměstnavatelů). Bližší podmínky může upravit vnitřní předpis
OS KOVO.
(4) ZO se zrušuje na vlastní žádost na základě usnesení členské schůze nebo konference o zrušení ZO.
Sdružení ZO se zrušují jsou na základě žádosti příslušných ZO. Výkonné vedení OS KOVO zruší ZO
na její žádost na základě usnesení členské schůze nebo konference o zrušení ZO. Výkonné vedení OS KOVO zruší sdružení ZO na základě žádosti
příslušných ZO. ZO a Sdružení ZO zanikají výmazem
z veřejného rejstříku. Bližší podmínky upravuje vnitřní předpis OS KOVO.
(4.1) ZO Rada OS KOVO může ZO a sdružení ZO být
zrušitena rozhodnutím Rady OS KOVO v případech prokazatelného poškozování zájmů, nebo
dobrého jména OS KOVO, porušování těchto Stanov nebo opakovaného neplnění usnesení orgánů OS KOVO.
(4.2) Předsednictvo OS KOVO zruší ZO v případě, že
počet v ní evidovaných členů OS KOVO klesne pod
5, a může zrušit ZO při neodvádění stanovené
částky členských příspěvků. Pro rozhodnutí Předsednictva OS KOVO nebo Rady OS KOVO je rozhodující den, kdy OS KOVO zjistil důvod zrušení ZO
podle předchozí věty.
(4.3) Při zrušení ZO nebo sdružení ZO s likvidací
jmenuje likvidátora Výkonné vedení OS KOVO.
Návrh na zápis likvidátora do veřejného rejstříku podává Výkonné vedení OS KOVO.
(4.4) ZO a sdružení ZO zanikají výmazem z veřejného rejstříku. Návrh na výmaz ZO a sdružení
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ZO z veřejného rejstříku podává Výkonné vedení OS KOVO. Bližší podmínky může upravit
vnitřní předpis OS KOVO. (zpřesnění dle soudních rozhodování, legislativa)
(4.35) Do dne výmazu z veřejného rejstříku ZO existuje a plní všechny své funkce vůči všem fyzickým
a právnickým osobám.
(5) ZO je povinna měsíčně odvádět na určený účet
OS KOVO 25 % z celkové částky členských příspěvků
stanovených dle § 12 odst. 2 těchto Stanov pro členy OS KOVO evidované v této ZO. ZO provede odvod
do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém je splatná mzda nebo plat, případně starobní
nebo invalidní důchod, ze kterých se příspěvky vypočítávají. ZO s počtem členů OS KOVO menším než 30
může po oznámení na OS KOVO provádět odvod najednou za kalendářní čtvrtletí. V jiném případě je možno odvádět členské příspěvky dle předchozí věty pouze s předchozím souhlasem Předsednictva OS KOVO.
(5.1) ZO může na základě usnesení Výboru ZO snížit
členský příspěvek členům OS KOVO evidovaným
v této ZO, kterým není členský příspěvek srážen
z důvodu exekučního nebo insolvenčního řízení.
Odvod na účet OS KOVO je však ve výši dle odst.
5.2 tohoto paragrafu.
(5.2) alt. I. ZO, která stanovila výši členských příspěvků dle § 12 odst. 2.1) těchto Stanov, je povinna odvádět za každého člena OS KOVO, kterého eviduje na určený účet OS KOVO měsíčně
částku ve výši 65,- Kč.
(5.2) alt. II. ZO, která stanovila výši členských
příspěvků dle § 12 odst. 2.1) těchto Stanov, je
povinna odvádět za každého člena na určený
účet OS KOVO částku odpovídající průměrnému odvodu člena v OS KOVO za předchozí
kalendářní rok. Výše odvodu bude stanovena
vnitřním předpisem OS KOVO.
(6) ZO a její orgány se řídí právními předpisy, těmito Stanovami, vnitřními předpisy OS KOVO a usneseními
orgánů OS KOVO.
(7) ZO je povinna v souladu s těmito Stanovami, vnitřními předpisy a usneseními orgánů OS KOVO schválit
členskou schůzí nebo konferencí:
a) statut ZO;
b) volební řád ZO;
c) zásady hospodaření ZO;
a tyto nebo jejich změny předat neprodleně prostřednictvím příslušného RP OS KOVO k založení
do Rejstříku organizačních jednotek OS KOVO
(dále jen „Rejstřík“). Bližší podmínky upravuje
vnitřní předpis OS KOVO.
(8) Nejvyšším orgánem ZO je členská schůze nebo konference. Rozhoduje o všech zásadních otázkách členské
základny ve své působnosti. Je svolávána podle potřeby, nejméně však 1x ročně nebo když o to požádá alespoň 1/3 členů OS KOVO platících členské příspěvky dle
§ 12 odst. 2 těchto Stanov nebo DaRK Dozorčí a revizní komise ZO (dále též „DaRK ZO“), a to nejpozději do
60 dnů od doručení žádosti. (technická úprava)
(9) Statutárním orgánem ZO je výbor ZO. Výbor ZO je orgánem odborové organizace uplatňujícím samostatně
výkon pravomocí a oprávnění vyplývajících z obecně

závazných právních předpisů a kolektivních smluv,
zejména formou kolektivního vyjednávání, rozhodování, spolurozhodování, projednání a výkonem práva
na informaci a kontrolu.
(10) V ZO s počtem členů OS KOVO menším než 30 může
pravomoci výboru ZO vykonávat předseda ZO.
(11) DaRK ZO je povinně ustaveným voleným orgánem
ZO. Jejím posláním je zejména:
alt. DaRK ZO je povinně ustaveným voleným orgánem ZO
s minimálním počtem 3 členů. Jejím posláním je zejména:
a) kontrolovat dodržování těchto Stanov, usnesení
a vnitřních předpisů OS KOVO a usnesení členských schůzí nebo konferencí ZO;
b) kontrolovat účelné a správné vynakládání finančních prostředků ZO a dodržování příslušných
předpisů;
c) vykonávat kontrolu hospodaření ZO a spolupracovat při kontrole hospodaření ZO s DaRK
OS KOVO, když tato o to požádá;
d) podávat zprávu členské schůzi nebo konferenci
o své činnosti a o svých stanoviscích.
(11.1) DaRK ZO má právo svolat členskou schůzi nebo
konferenci.
(11.2) Členové DaRK ZO nesmí po dobu výkonu své
funkce vykonávat žádnou jinou funkci v orgánech
ZO.
(11.3) V ZO s počtem členů OS KOVO menším než 30
členů může pravomoci DaRK ZO vykonávat revizor hospodaření ZO.
(12) ZO povinně ustavuje volenou funkci předsedy ZO.
Další funkce ustavuje podle svých potřeb. Funkce
předsedy ZO je neslučitelná s činností pokladníka
(hospodáře).
(13) Ustavení vnitřní struktury ZO je při dodržení zásad
těchto Stanov v její pravomoci. Výbor ZO může k výkonu části svých pravomocí, včetně práva spolurozhodování, delegovat zmocnit orgányům nižších článků ZO, orgányům jiných organizačních jednotek nebo
orgányům OS KOVO.
(14) Volební období funkcionářů je čtyřleté, končí však
nejpozději do 30 dnů po uplynutí 4 let ode dne zvolení funkcionářů. Funkcionáři se ujímají svých funkcí okamžikem zvolení. Předání funkcí proběhne bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode
dne zvolení nových funkcionářů. Za případnou škodu způsobenou nepředáním funkce podle předchozí
věty, které zavinil předávající funkcionář, nese odpovědnost předávající funkcionář.
(15) Funkcionáři (členové výboru ZO a DaRK ZO) vykonávají svou funkci osobně, v souladu s právními předpisy a těmito Stanovami, s péčí řádného hospodáře
a odpovídají ZO a OS KOVO za škodu, kterou by jim
způsobili porušením svých povinností.
(16) Jménem výboru ZO jedná předseda ZO nebo na základě pověření výboru ZO jiný člen výboru ZO. Předseda ZO nebo na základě pověření výboru ZO jiný člen
výboru ZO za výbor ZO podepisuje písemnáé právní
jednání úkony, zejména kolektivní smlouvu. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému
názvu ZO, jménu, příjmení a označení funkce připojí
svůj vlastnoruční podpis. (upřesnění)
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(17) Vnitřní předpis ZO, respektující vnitřní předpisy
OS KOVO, může stanovit další pravomoci jednotlivých
funkcionářů ZO.
(18) ZO je povinna:
a) umožnit členům Výkonného vedení OS KOVO, členům příslušné Rady KS OS KOVO a pověřeným zaměstnancům OS KOVO přístup na jednání svých
orgánů a na jejich požádání předložit všechny dokumenty týkající se její činnosti;
b) bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 15
dnů, předložit Výkonnému vedení OS KOVO na
jeho žádost všechny doklady vztahující se k evidenci členů OS KOVO, vybírání členských příspěvků a k odvodům stanoveného podílu členských
příspěvků na účet OS KOVO.
(19) ZO je povinna umožnit kontrolu DaRK OS KOVO
a předložit ke kontrole všechny dokumenty týkající
se její činnosti. Výbor ZO je povinen projednat zprávu
o provedené kontrole a přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V případě nesouhlasu se
závěry DaRK OS KOVO předloží rozporná stanoviska
Předsednictvu OS KOVO do 15 dnů po doručení výsledků kontroly.
(20) ZO mohou zřizovat další orgány společné pro tyto ZO,
jimž mohou delegovat část svých pravomocí. O zřízení i zrušení těchto společných orgánů ZO informují
OS KOVO.

§ 16a
Seskupení členů
(1) U zaměstnavatelů může působit OS KOVO prostřednictvím seskupení členů. Minimální počet členů
OS KOVO v seskupení členů jsou 3. Seskupení členů
zřizuje zakládá Výkonné vedení OS KOVO. Seskupení členů vzniká dnem zápisuem do Rejstříku. Seskupení členů jsou zrušujeeny Výkonným Vedením
OS KOVO. Seskupení členů zanikají dnem výmazuem z Rejstříku. (zpřesnění dle praxe na soudech)
(2) Orgánem seskupení členů je odborový zástupce, nebo
výbor seskupení členů. Odborovým zástupcem nebo
čČlenem výboru seskupení může být člen OS KOVO
evidovaný při RP OS KOVO v seskupení členů, zaměstnanec OS KOVO, zmocněnec KS OS KOVO, zástupce
KS OS KOVO v Radě OS KOVO nebo jiný člen OS KOVO
pověřený Výkonným vedením OS KOVO. Odborový
zástupce nebo vVýbor seskupení členů jesou orgánem odborové organizace působícím u zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů.
(3) Bližší podmínky upravuje vnitřní předpis OS KOVO.

§ 17
Volební obvod (VO)
(1) VO je účelové seskupení ZO a seskupení členů v rámci
příslušného KS OS KOVO. O určení, do kterého VO patří konkrétní ZO, rozhoduje konference KS OS KOVO.
(2) VO zejména provádí volbu zástupce nebo zástupců
příslušného KS OS KOVO v Radě OS KOVO.
(3) Počet VO v příslušném KS OS KOVO je minimálně

(4)

(5)
(6)

(7)

jeden a maximální počet odpovídá počtu zástupců
v Radě OS KOVO za příslušné KS OS KOVO. O počtu
VO rozhoduje příslušné KS OS KOVO.
Funkční období zástupce příslušného KS OS KOVO
v Radě OS KOVO je čtyřleté. Zástupce příslušného
KS OS KOVO v Radě OS KOVO se ujímá své funkce
okamžikem zvolení. Funkční období končí nejpozději do 30 dnů po uplynutí 4 let ode dne zvolení.
Předání funkce proběhne bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů ode dne zvolení nového
zástupce příslušného KS OS KOVO v Radě OS KOVO.
Za případnou škodu způsobenou nepředáním funkce podle předchozí věty, kterou zavinil předávající
zástupce příslušného KS OS KOVO v Radě OS KOVO,
nese odpovědnost předávající zástupce příslušného
KS OS KOVO v Radě OS KOVO. Ověřování platnosti
mandátů zástupců příslušného KS OS KOVO v Radě
OS KOVO provádí Rada OS KOVO.
Zástupce příslušného KS OS KOVO se volbou v příslušném VO stává členem Rady OS KOVO.
VO svolává příslušný zástupce KS OS KOVO v Radě
OS KOVO nebo na základě požadavku nejméně 1/3
ZO a SČ v příslušném VO zmocněnec KS OS KOVO. VO
může svolat také zmocněnec KS OS KOVO nebo Výkonné vedení OS KOVO.
Práva a povinnosti zástupce příslušného KS OS KOVO
v Radě OS KOVO:
a) zastupuje příslušný VO v Radě OS KOVO a v Radě
KS OS KOVO;
b) má právo zúčastnit se všech jednání orgánů příslušných organizačních jednotek a být informován o veškeré činnosti ZO a SČ;
c) odpovídá za obousměrný přenos informací mezi
orgány OS KOVO a ZO a SČ příslušného VO a za
prosazování usnesení přijatých orgány OS KOVO
uvedenými v § 15 odst. 1 písm. a) až e) těchto Stanov;
d) zastupuje ZO a SČ příslušného VO v rozsahu delegovaných pravomocí.

§ 18
Krajské sdružení OS KOVO (KS OS KOVO)
(1) KS OS KOVO je účelové seskupení ZO a SČ v rámci krajů určené Sjezdem OS KOVO. KS OS KOVO je vytvořeno OS KOVO za účelem tvorby a provádění regionální
svazové politiky ve smyslu programových cílů a zásad
OS KOVO. KS OS KOVO ve své působnosti zejména
koordinuje odborovou činnost v oblasti organizace,
metodiky a informatiky, zaměstnanosti, BOZP, vzdělávání, mzdové politiky a kolektivního vyjednávání
podle potřeb a požadavků příslušných organizačních
jednotek. (nadbytečné)
(2) Organizačně a finančně zabezpečuje základní činnost
KS OS KOVO Odborový svaz KOVO prostřednictvím
servisu RP OS KOVO.
(3) Orgány KS OS KOVO jsou:
a) Konference KS OS KOVO;
b) Rada KS OS KOVO.
(4) Zmocněnce KS OS KOVO volí Konference KS OS KOVO
v počtu určeném pro každé KS OS KOVO Sjezdem
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OS KOVO. Zmocněnec KS OS KOVO se volbou v KS
OS KOVO stává členem Předsednictva OS KOVO.
(5) Funkční období zmocněnce KS OS KOVO je čtyřleté.
Zmocněnec KS OS KOVO se ujímá své funkce okamžikem zvolení. Funkční období končí nejpozději do 30
dnů po uplynutí 4 let ode dne zvolení. Předání funkce
proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30 dnů ode dne zvolení nového zmocněnce KS
OS KOVO. Za případnou škodu způsobenou nepředáním funkce podle předchozí věty, které zavinil předávající zmocněnec KS OS KOVO, nese odpovědnost
předávající zmocněnec KS OS KOVO. Ověřování platnosti mandátů zmocněnců KS OS KOVO provádí Rada
OS KOVO.
(6) Práva a povinnosti zmocněnce KS OS KOVO:
a) zastupuje příslušné KS OS KOVO v Předsednictvu
OS KOVO;
b) má právo zúčastnit se všech jednání orgánů příslušných organizačních jednotek a být informován o jejich veškeré činnosti;
c) odpovídá za obousměrný přenos informací mezi
orgány OS KOVO, členy Rady OS KOVO a organizačními jednotkami příslušného KS OS KOVO, za
prosazování usnesení přijatých orgány OS KOVO;
d) zastupuje KS OS KOVO vůči příslušným regionálním strukturám.
(7) Konference KS OS KOVO je nejvyšším orgánem KS
OS KOVO.
(7.1) Konference KS OS KOVO se koná nejméně 1 x za
rok a před každým Sjezdem OS KOVO. Konferenci
KS OS KOVO svolávají zmocněnci KS OS KOVO na
základě rozhodnutí Rady KS OS KOVO. V odůvodněných případech má právo svolat konferenci KS
OS KOVO Výkonné vedení OS KOVO. Konference
KS OS KOVO je usnášeníschopná:
a) je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím. Tato podmínka musí být splněna vždy při volbě nebo odvolání zmocněnce KS
OS KOVO;
b) není-li splněna podmínka podle písm. a), je-li přítomno nejméně 40 % účastníků s hlasem rozhodujícím. V tomto případě rozhodnutí přijímají nejméně 3/4 přítomných.
(7.2) Konference KS OS KOVO se účastní s hlasem
rozhodujícím:
a) zástupci ZO a SČ příslušných ke KS OS KOVO;
b) členové Rady KS OS KOVO.
(7.3) S hlasem poradním se konference mají právo
zúčastnit zejména členové Výkonného vedení
OS KOVO, pracovníci příslušných RP OS KOVO
a zástupci DaRK OS KOVO.
(7.4) Konference KS OS KOVO zejména:
a) projednává zprávu o činnosti KS OS KOVO, která
je předkládána 1x ročně Radě OS KOVO;
b) volí a odvolává zmocněnce KS OS KOVO;
c) volí a odvolává člena DaRK OS KOVO;
d) v souladu s programem OS KOVO, usneseními orgánů OS KOVO a stanovisky příslušných ZO a SČ
určuje hlavní směry činnosti KS OS KOVO a přijímá zásadní stanoviska k partnerům v působnosti
KS OS KOVO;
e) určuje členění KS OS KOVO a působnost členů

Rady OS KOVO za příslušné KS OS KOVO pro účely
předávání informací jednotlivým ZO a SČ, koordinaci činností apod.;
f) určuje volební obvody pro volbu členů Rady
OS KOVO za příslušné KS OS KOVO.
(8) Rada KS OS KOVO je výkonným orgánem KS OS KOVO.
(8.1) Rada KS OS KOVO je tvořena:
a) zástupci KS OS KOVO v Radě OS KOVO;
b) zmocněnci KS OS KOVO.
(8.2) Jednání Rady KS OS KOVO mají právo se účastnit s hlasem poradním zejména členové Výkonného vedení OS KOVO, a vedoucí příslušných RP
OS KOVO a členové DaRK OS KOVO z příslušného KS OS KOVO.
(8.3) Rada KS OS KOVO koordinuje odborovou činnost ve sféře působnosti KS OS KOVO v souladu
se Stanovami, programem OS KOVO a usneseními orgánů OS KOVO. Navrhuje Předsednictvu
OS KOVO zástupce OS KOVO do regionálních
odborových orgánů ČMKOS a jiných v rámci své
působnosti.
(8.4) Radu KS OS KOVO svolávají zmocněnci KS
OS KOVO. V odůvodněných případech
má právo svolat Radu KS OS KOVO Výkonné vedení
OS KOVO.
(8.5) Podrobnosti působení KS OS KOVO a jeho orgánů může upravit vnitřní předpis
OS KOVO.

§ 18a
Odvětvové sekce
(1) Jednotlivé ZO a SČ mohou na obhajobu svých oprávněných zájmů a potřeb využívat také činnosti odvětvových sekcí. Sekce jsou budovány výlučně na odvětvovém principu. Jejich posláním je především činnost
při kolektivním vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně (dále jen „KSVS“) a komunikace se zaměstnavatelskými svazy a sdruženími zaměstnavatelů,
výměna zkušeností souvisejících se specifikou jednotlivých odvětví, včetně pomoci ZO a SČ v oblastech
týkajících se příslušného odvětví. Sekce navrhují své
zástupce do komise pro kolektivní vyjednávání. Příslušné sekce vypracovávají stanovisko k návrhu příslušné KSVS.
(2) Nejvyšším orgánem sekce je valná hromada, tvořená
delegovanými zástupci ZO a SČ. Volí a odvolává orgány sekce. V souladu s programem OS KOVO stanoví
cíle sekce. Valnou hromadu svolává Rada sekce nejméně jedenkrát ročně. ZO a SČ mohou delegovat na
valnou hromadu maximálně jednoho zástupce.
(3) Výkonným a řídícím orgánem sekce, který zabezpečuje její činnost, je volená Rada sekce. Řídí činnost sekce
mezi valnými hromadami. Ve své práci se řídí těmito
Stanovami, usneseními Sjezdu OS KOVO, usneseními
orgánů OS KOVO a valné hromady sekce. Členové
Rady sekce jsou voleni na základě územního principu.
(Sjezd je také orgán OS KOVO, návrh k vypuštění jako
nadbytečné)
(4) Rada sekce si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Funkční období Rady sekce je čtyřleté.
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(5) Sekce vzniká na základě usnesení ustavující valné
hromady rozhodnutím Předsednictva OS KOVO.
(6) Členství ZO nebo SČ v sekci vzniká rozhodnutím Výkonného vedení OS KOVO po předchozím projednání a schválení příslušnou Radou KS OS KOVO na
základě zaslaného evidenčního listu ZO nebo SČ na
OS KOVO. (připomínka z praxe)
(7) Koordinačním orgánem sekcí je Rada sekcí, tvořená
předsedy jednotlivých sekcí, která si ze svého středu
volí předsedu a místopředsedu.
(8) Členství v sekci zaniká:
a) rozhodnutím ZO nebo SČ o vystoupení ze sekce
doručeným písemnou formou Výkonnému vedení OS KOVO a předsedovi příslušné sekce;
b) usnesením valné hromady sekce o zrušení členství ZO nebo SČ, které neplní povinnosti člena
sekce vyplývající z programu, cílů a závěrů orgánů
sekce;
c) usnesením valné hromady sekce o zrušení zastupování ZO nebo SČ členem neplnícím povinnosti
člena sekce po předchozím projednání tohoto stavu v příslušné ZO nebo SČ, a to zpravidla předsedou nebo místopředsedou sekce. Proti rozhodnutí podle písmene b) nebo c) se ZO nebo SČ může
odvolat do 30 dnů k Předsednictvu OS KOVO.;
d) rozhodnutím Výkonného vedení OS KOVO na
základě usnesení příslušné Rady KS OS KOVO
o zrušení členství ZO nebo SČ v sekci, která neplní povinnosti ZO dle Stanov OS KOVO. (připomínka z praxe)
(9) Sekce zaniká na základě usnesení valné hromady
sekce rozhodnutím Předsednictva OS KOVO nebo na
základě doporučení Rady sekcí nebo Předsednictva
OS KOVO rozhodnutím Rady OS KOVO.
(10) Bližší podmínky může stanovit vnitřní předpis
OS KOVO.

HLAVA TŘETÍ
ORGÁNY OS KOVO

(4) Sjezd OS KOVO svolává Rada OS KOVO. Řádný Sjezd
svolává Rada OS KOVO nejméně 4 měsíce předem,
mimořádný sjezd nejméně 1 měsíc předem.
(5) Mimořádný Sjezd OS KOVO se koná, jestliže o to požádá:
a) DaRK OS KOVO;
b) alespoň ¾ KS OS KOVO;
c) Rada OS KOVO usnesením schváleným alespoň
3/4 všech členů Rady OS KOVO.
(6) Klíč pro volbu delegátů je jeden delegát na dovršených 600 členů OS KOVO dle § 12 odst. 2 těchto Stanov, nejméně však tři delegáti za KS OS KOVO. Delegáty Sjezdu OS KOVO volí Konference KS OS KOVO. Dále
jsou delegáty Sjezdu OS KOVO zástupci KS OS KOVO,
zmocněnci KS OS KOVO a členové Výkonného vedení
OS KOVO. V případě mimořádného Sjezdu OS KOVO
klíč pro volbu delegátů, počet delegátů a způsob jejich
delegování stanovuje Rada OS KOVO.
(7) Delegáti Sjezdu OS KOVO podle odst. 6 tohoto paragrafu mají hlas rozhodující.
(8) Kdo má právo zúčastnit se Sjezdu OS KOVO s hlasem
poradním nebo jako host, stanoví Rada OS KOVO.
Právo účasti nejméně s hlasem poradním mají dosavadní členové DaRK OS KOVO a předsedové sekcí
OS KOVO. Alespoň jako hosté se Sjezdu OS KOVO zúčastní členové DaRK OS KOVO zvolení v jednotlivých
KS OS KOVO a kandidáti na funkci člena Výkonného
vedení OS KOVO.
(9) Sjezd OS KOVO je usnášeníschopný, pokud je přítomna
nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím.
(10) Pokud by svolaný Sjezd OS KOVO nebyl usnášeníschopný, je povinen řídící konání Sjezdu OS KOVO
přerušit a Rada OS KOVO je povinna svolat další zasedání Sjezdu OS KOVO tak, aby se konalo nejdříve za 14 dnů a nejpozději do 3 měsíců po přerušení. V takovém případě se stává Sjezd OS KOVO na
dalším zasedání usnášeníschopným při jakémkoli
počtu delegátů. (Může měnit pouze Sjezd nikoliv
Rada)
(11) Sjezd OS KOVO se řídí svým jednacím řádem.

§ 19
Sjezd OS KOVO

§ 20
Rada OS KOVO

(1) Sjezd OS KOVO je nejvyšším orgánem OS KOVO. Sjezd
OS KOVO projednává a schvaluje zejména:
a) jednací řád Sjezdu OS KOVO;
b) zprávu Rady OS KOVO o činnosti a plnění usnesení
předcházejícího Sjezdu OS KOVO;
c) zprávu DaRK OS KOVO;
d) program a další činnost OS KOVO;
e) Stanovy včetně zásad hospodaření;
f) zprávu o hospodaření OS KOVO;
g) volební řád Sjezdu OS KOVO;
h) počet a základní členění KS OS KOVO;
i) počet členů Rady OS KOVO pro příslušná KS
OS KOVO.
(2) Sjezd OS KOVO volí Výkonné vedení OS KOVO.
(3) Řádný Sjezd OS KOVO se koná pravidelně každé čtyři
roky.

(1) Rada OS KOVO je nejvyšším orgánem OS KOVO v období mezi Sjezdy OS KOVO. Je rozhodovacím orgánem
při přijímání zásadních postupů k realizaci programu
OS KOVO a usnesení Sjezdu OS KOVO.
(2) Rada OS KOVO se odpovídá ze své činnosti Sjezdu
OS KOVO.
(3) Rada OS KOVO zejména:
a) odvolává předsedu a místopředsedy OS KOVO;
b) provádí doplňovací volbu předsedy a místopředsedů OS KOVO v případě, že z funkce v období
mezi sjezdy odstoupili, zemřeli nebo byli odvoláni;
c) schvaluje v„Volební řád orgánů OS KOVO a organizačních jednotek OS KOVO“ a jednací řád Rady
OS KOVO;
d) schvaluje rozpočet OS KOVO, projednává výsledky hospodaření OS KOVO, rozhoduje o zásadách
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správy majetku OS KOVO, schvaluje, mění a ruší
vnitřní předpisy OS KOVO (pokud nejsou ve výhradní kompetenci Předsednictva OS KOVO
nebo Výkonného vedení OS KOVO) a statuty fondů; (doplnění)
e) svolává Sjezd OS KOVO;
f) má právo na provedení úpravy těchto Stanov
svým usnesením schváleným dvoutřetinovou
většinou přítomných členů Rady OS KOVO, minimálně však nadpoloviční většinou všech členů
Rady OS KOVO, s výjimkou těchto ustanovení: § 1
odst. 1, 3-7, § 19, § 20 odst. 3 písm. e), § 23 a § 33;
g) provádí změny a dodatky v příslušnosti ZO a SČ
ke KS OS KOVO;
h) předkládá Sjezdu OS KOVO návrhy na změnu členění a počtu KS OS KOVO a počty jejich zástupců
v Radě OS KOVO;
i) schvaluje a ruší účast OS KOVO v republikových
a mezinárodních odborových centrálách;
j) zřizuje a ruší stálé a dočasné komise;
k) schvaluje vytváření RP OS KOVO;
l) v mimořádných případech může Rada OS KOVO
svolání řádného Sjezdu OS KOVO odložit usnesením schváleným dvoutřetinovou většinou členů
Rady OS KOVO zúčastněných na hlasování, minimálně však nadpoloviční většinou všech členů
Rady OS KOVO.
(4) Rada OS KOVO zasedá minimálně 2x ročně, o mimořádném zasedání může rozhodnout Předsednictvo
OS KOVO. Předsednictvo OS KOVO je povinno svolat
zasedání Rady OS KOVO, požádá-li o to prokazatelně alespoň 1/3 členů Rady OS KOVO. Jednání Rady
OS KOVO se řídí jednacím řádem.
(5) Radu OS KOVO tvoří členové s hlasem rozhodujícím:
a) zástupci KS OS KOVO;
b) členové Předsednictva OS KOVO (včetně členů
Výkonného vedení a předsedy Rady sekcí);
c) předsedové odvětvových sekcí OS KOVO.
(6) Jednání Rady OS KOVO mají právo se zúčastníit s hlasem poradním:
a) vedoucí regionálních pracovišť OS KOVO;
b) členové DaRK OS KOVO;
c) zástupce účastníka stanoveného v odst. 5 písm.
a) tohoto paragrafu, který se z jednání řádně
omluvil.

§ 21
Předsednictvo OS KOVO
(1)

Předsednictvo OS KOVO je výkonným orgánem
OS KOVO, řídícím činnost OS KOVO mezi zasedáními
Rady OS KOVO. Svá zásadní rozhodnutí předkládá
následně Radě OS KOVO.
(2) Předsednictvo OS KOVO zejména:
a) navrhuje jmenování a odvolání zástupce OS KOVO
v dalších právnických osobách, kde má OS KOVO
majetkovou nebo jinou účast; (nadbytečné, řeší VV
v § 22. odst. 9,)
a) schvaluje vnitřní předpisy OS KOVO (pokud nejsou
ve výhradní kompetenci Sjezdu OS KOVO, Rady
OS KOVO nebo Výkonného vedení OS KOVO);

b) schvaluje akce mezinárodní činnosti OS KOVO;
c) má právo šetření v orgánech a organizačních jednotkách OS KOVO. Dále má právo iniciovat šetření i prostřednictvím DaRK OS KOVO;
d) kontroluje personální politiku a hospodaření
OS KOVO;
e) schvaluje vstupní návrh kolektivních smluv vyššího stupně.
(3) Předsednictvo OS KOVO zasedá zpravidla 1x za dva
měsíce, mimořádné zasedání může svolat Výkonné vedení OS KOVO; předseda OS KOVO svolá povinně zasedání Předsednictva OS KOVO na základě
požadavku 1/3 jeho členů s hlasem rozhodujícím.
Jednání Předsednictva OS KOVO se řídí jednacím
řádem. (doplněno podobně jako u Rady OS KOVO)
(4) Předsednictvo OS KOVO tvoří členové s hlasem rozhodujícím:
a) předseda OS KOVO;
b) místopředsedové OS KOVO;
c) zmocněnci příslušných KS OS KOVO;
d) předseda Rady sekcí OS KOVO.
(5) Jednání Předsednictva OS KOVO se účastní s hlasem
poradním:
a) předseda DaRK OS KOVO;
b) zástupce příslušného KS OS KOVO v Radě
OS KOVO za účastníka stanoveného v odstavci 4
písm. c) tohoto paragrafu, který se z jednání řádně omluvil. Zástupce může být jen zástupce příslušného KS OS KOVO v Radě OS KOVO pověřený
Radou příslušného KS OS KOVO.
(6) Každý člen Předsednictva OS KOVO i účastník
s hlasem poradním má právo přizvat po projednání s Výkonným vedením OS KOVO a se souhlasem
Předsednictva OS KOVO další účastníky jednání
Předsednictva OS KOVO s hlasem poradním.

§ 22
Výkonné vedení OS KOVO
(1) Výkonné vedení OS KOVO je statutárním orgánem
OS KOVO.
(2) Složení Výkonného vedení OS KOVO:
a) předseda OS KOVO,
b) tři místopředsedové OS KOVO.
Zvolení podle § 22 odst. 5 těchto Stanov se považuje za předpoklad, který předchází sjednání
pracovní smlouvy s předsedou a místopředsedy
OS KOVO.
(3) Způsob jednání statutárního orgánu je následující: Členové Výkonného vedení OS KOVO zastupují
OS KOVO v plném rozsahu samostatně. Písemná právní jednání, jimiž OS KOVO vznikají závazky, a právní jednání v oblasti finanční činěná jednostranně i v rámci závazkových vztahů, jejichž
finanční objem přesahuje 0,5 mil. Kč, musí podepisovat vždy dva členové Výkonného vedení OS KOVO
společně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu OS KOVO, jménu, příjmení a označení funkce připojí svoje vlastnoruční
podpisy.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(3.1) Členové statutárního orgánu OS KOVO mají samostatnou občanskoprávní a trestní odpovědnost podle právních předpisů.
Výkonné vedení OS KOVO řídí mezi zasedáními
Předsednictva OS KOVO činnost OS KOVO v souladu
s usneseními orgánů OS KOVO. Každý člen Výkonného vedení OS KOVO odpovídá za svěřený úsek činnosti.
Funkční období Výkonného vedení OS KOVO je období mezi řádnými Sjezdy OS KOVO s tím, že do zvolení nového Výkonného vedení OS KOVO vykonává
funkci statutárního orgánu dosavadní Výkonné vedení OS KOVO. Výkonné vedení OS KOVO je voleno
Sjezdem OS KOVO. V případě nutnosti doplňující
volby člena Výkonného vedení mezi Sjezdy OS KOVO
má právo doplňující volby Rada OS KOVO. Členové
Výkonného vedení OS KOVO jsou voleni tajnou volbou jmenovitě na jednotlivé funkce. Návrh kandidátů mohou předložit svým usnesením organizační
jednotky a Rada OS KOVO.
Předseda OS KOVO vystupuje za OS KOVO zejména:
a) v oblasti národních a nadnárodních odborových
centrálách s celostátní nebo mezinárodní působností, jichž je OS KOVO členem;
b) v tripartitních a bipartitních orgánech s celostátní nebo nadstátní mezinárodní působností;
c) vůči orgánům státní moci a celostátním zákonodárným sborům;
d) vůči orgánům politických stran v celostátní působnosti;
e) vůči masmédiím s celostátní působností.
(6.1) Předseda OS KOVO odpovídá za prosazování
politiky OS KOVO vůči těmto partnerům, odpovídá za koordinaci činnosti členů Výkonného
vedení OS KOVO a funkční a úplnou informovanost Výkonného vedení OS KOVO, Předsednictva OS KOVO a Rady OS KOVO. Odpovídá za
plnění usnesení Sjezdu OS KOVO, Rady OS KOVO
a Předsednictva OS KOVO těmto orgánům.
Místopředsedové OS KOVO zodpovídají za svěřené
oblasti činnosti OS KOVO.
(7.1) Konkrétní rozdělení zodpovědnosti za jednotlivé oblasti činností a pravomoci stanoví jmenovitě na návrh předsedy OS KOVO Předsednictvo
OS KOVO. Rada OS KOVO určí svým usnesením
jednoho z místopředsedů prvním zástupcem
předsedy OS KOVO.
Výkonné vedení OS KOVO odpovídá za účelné hospodaření s majetkem OS KOVO tak, aby byla trvale
zajištěna finanční nezávislost OS KOVO. Odpovídá
za zpracování ročního rozpočtu OS KOVO. Předkládá Předsednictvu OS KOVO 1x za čtyři měsíce zprávy o finančních operacích, Radě OS KOVO 2x ročně
zprávu o hospodaření.
Výkonné vedení OS KOVO zejména dále: (technická
úprava)
a) jmenuje a odvolává zástupce OS KOVO v právnických osobách, kde má OS KOVO majetkovou
nebo jinou účast;
b) vydává statuty fondů a základní dokumenty
právnických osob zakládaných OS KOVO;
c) řídí stálé a dočasné komise a odvětvové sekce.

§ 23
Dozorčí a revizní komise OS KOVO
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

DaRK OS KOVO má 13 členů a je složena z členů
OS KOVO zvolených v jednotlivých KS OS KOVO. Každé KS OS KOVO volí do DaRK OS KOVO jednoho člena.
(1.1) Funkční období DaRK OS KOVO je období mezi
řádnými Sjezdy OS KOVO.
(1.2) Na návrh DaRK OS KOVO může Rada OS KOVO
odvolat člena DaRK OS KOVO, který byl v této
funkci po dobu půl roku prokazatelně nečinný.
(1.3) DaRK OS KOVO volí ze svého středu předsedu
DaRK a místopředsedu DaRK.
DaRK OS KOVO zejména:
a) kontroluje dodržování těchto Stanov, usnesení
orgánů OS KOVO a vnitřních předpisů a dokumentů OS KOVO;
b) kontroluje hospodaření se svěřenými prostředky a majetkem v OS KOVO a organizačních jednotkách OS KOVO;
c) kontroluje vyřizování stížností členů OS KOVO
došlých orgánům OS KOVO; (došlých zkontrolovat)
d) kontroluje vedení evidence placení členských příspěvků ZO a RP OS KOVO.
Tyto pravomoci uplatňuje DaRK OS KOVO při kontrole všech orgánů a organizačních jednotek OS KOVO.
Kontrolou dle odst. 2 písm. b) může VV OS KOVO na
základě žádosti DaRK OS KOVO pověřit zaměstnance OS KOVO, popřípadě třetí osobu.
Členové DaRK OS KOVO nesmí po dobu výkonu své
funkce vykonávat žádnou jinou funkci v orgánech
OS KOVO. Mohou však vykonávat funkce v orgánech
organizačních jednotek OS KOVO.

§ 24
se zrušenuje a přesunuje do § 18a

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

§ 25
Všeobecná pravidla hospodaření
(1) OS KOVO a ZO samostatně hospodaří s majetkem
ve svém vlastnictví, majetkem svěřeným, majetkem
najatým a majetkem, ke kterému mají právo hospodaření anebo právo užívací. Majetkem OS KOVO je
souhrn nemovitého, movitého a finančního majetku, včetně práv a závazků. OS KOVO a ZO jsou povinny se svým majetkem zacházet s péčí řádného hospodáře a používat jej a výnosy z něj získané pouze
za účelem materiálního zabezpečení poslání, úkolů,
cílů a činností podle § 2 a § 3 těchto Stanov.
(2) ZO má k majetku samostatnou majetkoprávní odpovědnost podle příslušných právních předpisů. Za
závazky ZO neodpovídá jiná ZO ani OS KOVO. ZO neodpovídají za závazky OS KOVO.
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(3) ZO je povinna v případě zcizení svého nemovitého
majetku, včetně vkladu do obchodní společnosti,
nadace nebo jiné právnické osoby (dále jen zcizení),
oznámit tuto skutečnost OS KOVO.
(4) V případě, že ZO získala nemovitý majetek nebo
jeho část z půjček nebo dotací OS KOVO nebo jiných
odborových organizací a chce tento majetek zcizit,
je povinna tuto skutečnost projednat s Předsednictvem OS KOVO, a požádat Předsednictvo OS KOVO
o předchozí souhlas s tímto zcizením. S tím související právní skutečnosti upraví ZO a OS KOVO vzájemnou dohodou. Nebude-li dohoda podle předchozí věty uzavřena, platí, že souhlas Předsednictva
OS KOVO se zcizením majetku ZO nebyl dán.
(5) Porušení povinností podle odst. 1, 3 a 4 tohoto paragrafu je porušením těchto Stanov a může být postiženo opatřeními podle § 11 těchto Stanov.
(6) Při zániku ZO řeší způsob vypořádání majetku vnitřní předpis OS KOVO.
(7) V případě slučování nebo rozdělování ZO musí být
o způsobu vypořádání nemovitého majetku sepsán
delimitační protokol. V případě neshody rozhoduje na požádání alespoň jedné zúčastněné ZO DaRK
OS KOVO. Rozhodnutí DaRK OS KOVO je pro zúčastněné strany závazné. Bližší podmínky upravuje
vnitřní předpis OS KOVO.

(4.2) Záložní fond tvoří základní rezervu OS KOVO.
Tvorba a čerpání záložního fondu jsou upraveny
vnitřním předpisem OS KOVO
(4.3) Sociálněpodpůrný fond slouží zejména k poskytování plnění z titulu právní pomoci, sociální
výpomoci a podpory členů OS KOVO v období
stávek. Tvorba a čerpání sociálněpodpůrného fondu jsou upraveny vnitřním předpisem
OS KOVO.
(4.4) Prostředky, které nebyly přiděleny do záložního nebo sociálněpodpůrného fondu, lze použít k úhradě nákladů souvisejících s činností
OS KOVO, a to zejména na:
a) náklady materiálové a nemateriálové povahy;
b) osobní náklady;
c) odpisy nehmotného a hmotného majetku;
d) příspěvky odborovým centrálám;
e) daně, poplatky a jiné finanční náklady.
(5) ZO mohou podle vlastních potřeb ze svých prostředků vytvářet účelové fondy. Tvorbu a čerpání
fondu založeného podle věty první upravuje statut,
který je ZO povinna zpracovat a schválit na členské
schůzi nebo konferenci.

§ 27
zrušen – přeneseno do §3

§ 26
Finanční prostředky OS KOVO a ZO

§ 28
Rozpočty a účetnictví v OS KOVO

(1) Zdroji finančních prostředků OS KOVO a ZO jsou:
a) členské příspěvky;
b) ostatní příjmy – zejména úroky z vkladů, výnosy
z cenných papírů, příjmy z kapitálového majetku, případně příjmy z podnikání.
(2) Členské příspěvky
(2.1) Podíl na členských příspěvcích členů OS KOVO
evidovaných v ZO stanovený dle § 16 odst. 5
těchto Stanov je příjmem OS KOVO. Nezaplacenýé podíl na členskýché příspěvcíchky podle
předchozí věty, nebo jehojich část jsou pohledávkou OS KOVO za ZO. Zbývající část členských
příspěvků je zdrojem finančních prostředků ZO.
(2.2) OS KOVO částku obdrženou podle odst. 2.1 tohoto paragrafu rozdělí následujícím způsobem:
4 % záložní fond;
96 % na činnost OS KOVO.
(2.3) Členské příspěvky členů OS KOVO evidovaných při RP OS KOVO jsou zdroji
finančních prostředků OS KOVO.
(3) Ostatní příjmy
(3.1) Ostatní příjmy OS KOVO jsou přiděleny zejména na činnost OS KOVO.
(3.2) Ostatní příjmy ZO zůstávají k dispozici této ZO,
která s nimi nakládá podle zásad hospodaření ZO.
(4) Použití finančních prostředků OS KOVO
(4.1) OS KOVO povinně zřizuje záložní fond a sociálněpodpůrný fond. Vnitřní předpis OS KOVO pro
tvorbu a čerpání těchto fondů schvaluje, mění
a ruší Rada OS KOVO.

(1) Tvorba a čerpání rozpočtu OS KOVO se upravuje
vnitřním předpisem OS KOVO.
(2) Rozpočet OS KOVO schvaluje Rada OS KOVO, rozpočet ZO příslušný orgán této ZO.
(3) Účetnictví OS KOVO a ZO se řídí zákony a obecně
platnými právními předpisy.

§ 29
Kontrola hospodaření
(1) Pro kKontrolu hospodaření OS KOVO a jeho organizačních jednotek se volí provádí DaRK OS KOVO
v souladu s těmito Stanovami. (úprava, volba řešena
v § 18 odst. 7.4)
(2) ZO je povinna na vyžádání příslušnému RP
OS KOVO minimálně 1x za 4 roky předložit ke kontrole způsobu vedení svého účetnictví včetně
řádného odvádění podílu členských příspěvků na
OS KOVO a konzultovat s příslušným RP OS KOVO
správnost vedení svého účetnictví.
alt. I. ZO je povinna na vyžádání příslušnému RP
OS KOVO minimálně 1 x za 4 roky předložit
své účetnictví ke kontrole způsobu jeho vedení, včetně řádného odvádění podílu členských příspěvků na OS KOVO a konzultovat
s příslušným RP OS KOVO správnost vedení
svého účetnictví.
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alt. II. ZO je povinna na vyžádání příslušnému RP
OS KOVO minimálně 1 x za 4 roky předložit
své účetnictví ke kontrole způsobu jeho vedení, včetně řádného odvádění podílu členských příspěvků na OS KOVO.
(3) RP OS KOVO, do jehož působnosti ZO spadá, má na
základě usnesení Rady KS OS KOVO nebo na základě pověření Výkonným vedením OS KOVO právo
provedení kontroly hospodaření a účetnictví ZO.
Tímto není dotčeno právo kontroly DaRK OS KOVO
nebo DaRK ZO.

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 30
Zásady rozhodování orgánů OS KOVO a orgánů
organizačních jednotek OS KOVO
(1) Tyto zásady platí obecně, pokud není v těchto
Stanovách uvedeno jinak nebo vnitřní předpis
OS KOVO nestanoví jinak.
(2) Orgán přijímá rozhodnutí na svém zasedání souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů
s hlasem rozhodujícím, pokud není v těchto Stanovách, případně vnitřních předpisech OS KOVO
uvedeno jinak.
(3) Orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s hlasem rozhodujícím,
pokud není v těchto Stanovách uvedeno jinak.
(4) Rozhodnutí orgánu se přijímají veřejným hlasováním, pokud alespoň 1/3 přítomných členů s hlasem rozhodujícím nepožádá o tajné hlasování.
(5) V případech, kdy není z časových nebo ekonomických důvodů možné nebo účelné svolat zasedání
orgánu, je možné uplatnit hlasování „per rollam“
(oběžníkem). Orgán musí způsob použití tohoto
druhu hlasování upravit ve svém jednacím řádu
statutu nebo jiném vnitřním předpisu. (úprava
z praxe, jednací řády prakticky existují v malém
množství, Statuty jsou povinné)
(6) Každý člen orgánu, který hlasuje opačně než většina přítomných členů, má právo na jmenovité
zaznamenání svého postoje, pokud o to požádá.
Zastánci menšinového názoru mají právo trvat na
svém názoru, jsou však vázáni přijatým usnesením.
(7) Funkcionáři orgánů OS KOVO a organizačních jednotek OS KOVO mohou být ze svých funkcí v průběhu funkčního období odvoláni orgánem, který je
zvolil, za podmínek stanovených pro jejich volbu,
pokud není v těchto Stanovách uvedeno jinak.

§ 31
Členství OS KOVO v odborových a jiných
sdruženích
(1) OS KOVO je jako právní nástupce OS KOVO v ČSFR
kolektivním členem Českomoravské majetkové,
správní a delimitační unie odborových svazů.
(2) OS KOVO je jako právní nástupce OS KOVO v ČSFR
kolektivním členem Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů, přičemž uznává stejná
nástupnická práva v této organizaci právnímu nástupci OS KOVO v ČSFR na území Slovenské republiky.
(3) OS KOVO je jako právní nástupce OS KOVO v ČSFR
kolektivním členem Českomoravské konfederace
odborových svazů se sídlem v Praze.
(4) OS KOVO jako právní nástupce OS KOVO v ČSFR
na území České republiky je kolektivním členem
IndustriALL Global Union se sídlem v Ženevě a IndustriAll European Trade Union se sídlem v Bruselu,
přičemž toto členství je výrazem souhlasu s cíli příslušných mezinárodních organizací.
(4.1) OS KOVO udržuje trvale kontakty se zahraničními odborovými svazy kováků pro vzájemnou
výměnu informací, spolupráci a koordinaci akcí
a společného postupu. Pro tyto účely mohou
příslušné orgány OS KOVO po vzájemné dohodě se zahraničními odborovými centrálami vytvářet dočasné nebo stálé orgány či instituce.
(úprava z praxe na základě soudních usnesení)
(5) OS KOVO členstvím v odborových a jiných sdruženích akceptuje automaticky eventuální členství
těchto sdružení v dalších organizacích.
(6) O vystoupení OS KOVO z kteréhokoliv sdružení
nebo o vstupu do dalšího sdružení rozhoduje Rada
OS KOVO.
(7) OS KOVO se nemůže stát kolektivním členem žádné
politické strany nebo hnutí.

§ 32 se zrušuje
Výkonné složky OS KOVO (naprosto nadbytečné)
(1) Činnost OS KOVO zajišťují statutární orgán a další
orgány OS KOVO, statutární orgán a další orgány organizačních jednotek OS KOVO, zástupci OS KOVO
a organizačních jednotek OS KOVO na základě dohody o plné moci a zaměstnanci OS KOVO.
(2) Odměny a náhrady cestovních výdajů členů statutárních orgánů, dalších orgánů OS KOVO a jeho
organizačních jednotek, kteří nejsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k OS KOVO, se řídí
vnitřními předpisy OS KOVO a ZO.
(3) Náhrady poskytované v souvislosti s výkonem funkce řeší vnitřní předpis OS KOVO.

V paragrafech 33–35a (závěrečná ustanovení) nedochází k žádným změnám.
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Dřevo na topení v krbu na chatě
Mám dotaz k tomu, zda mám právo sbírat si pro potřeby pobytů na chatě u lesa dřevo v něm. Jde mi
konkrétně o to, že jsem si uřízl soušku a za chvíli mě napadl chlap, který mi ukazoval průkaz lesní
stráže a řekl mi, že pokud tam dřevo nenechám, tak všechno oznámí na úřadě a bude mi udělena tučná pokuta. Řekl mi, že to nesmím dělat, že si mám dřevo, které potřebuji na chatě, koupit a dovézt,
s tím, že si mám schovat potvrzení od prodejce, že jsem dřevo nabyl povolenou těžbou, a další moudra. Přijde mi to jako naplnění rčení vozit dříví do lesa. Neporážím vzrostlé stromy ani malé, které
nejsou suché, tím snad udržuji les v pořádku a každý by mohl být rád. Můžete mi prosím sdělit, jak to
vlastně je?
P. S., Tuřany
Chápu velmi dobře, že když se v lese
u chaty nachází dřevo, které se vám
může hodit, tak je lákavé „sehnat“ levné
dřevo, nebo ho získat dokonce zadarmo.
Pokud si však přečteme všechnu zákonnou úpravu, především lesní zákon, zjistíme, že ta s naším přáním nesouhlasí.
Sice si můžeme nějaké chrastí nasbírat
a tím získat otop či grilování zdarma. Pokud se však nejedná o chrastí, dopouštíte se přestupku, který je sankcionován.
Dle platného lesního zákona je možné
zdarma sbírat pouze suché, na zemi ležící klestí. K tomu existuje výklad zpracovaný Lesy České republiky.
V něm je uvedeno, že musí jít o dřevo
v maximálním průměru větví sedm
centimetrů na silnějším konci. Sbírat
je možné pouze přirozený opad větví
a zbytky po těžbě, kácení stromů či řezání větví je zakázáno. Jak vidíte, pokud
jste suchý stromek pokácel, dopustil
jste se neoprávněné těžby, a nejde tedy
o sběr dřeva. Člen lesní stráže je oprávněn vás nejen upozornit, ale může uložit i pokutu.

V ochraně lesa je zapojena řada
institucí:
Správní orgány I. stupně, odvolací
správní orgány, Česká inspekce životního prostředí, ta spolu s PČR provádí
šetření konkrétního případu, ochránci
přírody. Zde všude můžete zjistit bližší
informace. V těchto věcech může rozhodovat i Nejvyšší správní soud.
Vedle koupě naštípaného či nařezaného dřeva lze pořídit i levnější variantu:
Jde o možnost domluvy s hajným, který
v lese hospodaří. Ten vám přesně určí,
které stromy si můžete vytěžit. Tento
způsob přináší kromě nízké ceny za
dřevo však i to, že musíte stromy sám
pokácet, nařezat a odvézt z lesa domů.
Nyní však hajní tuto možnost umožňují velmi málo. Pokud jde o vás, asi jste
tuto činnost v pohodě zvládal, ale je třeba zjistit, zda je zde možná.
Hajnému je třeba říci, k čemu dřevo
potřebujete, aby vybral dřevo pro vás
žádoucí. Měkké dřevo má nízkou výhřevnost a hodí se spíše na podpal,
k vytápění je nejlepší dřevo tvrdé,

k uzení je nejlepší buk či dub. Ceníky
dřeva stanovují opět Lesy ČR. Kompletní ceník je dostupný na jejich internetových stránkách.
Druhým způsobem je odkup pokáceného dřeva od obecního nebo městského
úřadu i ve větších městech. Výhodou
je nízká cena a to, že o tom ví málo
lidí, takže může být i dostupné, zvláště poté, co končí období, kdy se dřevo
nemá kácet, tj. podzim. Musíte si však
zjistit, kdy tyto práce na obci probíhají, protože nevýhodou je nepravidelná
dostupnost dřeva a nutnost vlastní
dopravy. Informace nejlépe získáte na
odboru životního prostředí ve vaší obci
nebo městě či v místě, kde se nachází
vaše chata.
Aktualizovaný lesní zákon v plném znění
najdete například na www.zakonyprolidi.cz.
Najdete v něm přestupky, kterých se
můžete v lese dopustit, vaše povinnosti
a další. Přímo v tomto zákoně pak pod
čarou najdete další vyhlášky a právní
úpravu, která se k této problematice
vztahuje.

FOTO: Pixabay
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VALORIZACE DŮCHODŮ OD 1. LEDNA 2022
Máme tu měsíc leden, a tak jako každý rok přinášíme čtenářům časopisu Kovák shrnutí informací
k valorizaci důchodů od 1. ledna 2022. Zůstaneme u stejného konceptu a zopakujeme nejen důležité
informace, ale zmíníme i novinky a na konci článku přiložíme vzorový srovnávací výpočet starobního
důchodu na přelomu roku 2021 a roku 2022.

ZÁKLADNÍ
INFORMACE

Výše všech důchodů
(starobních včetně předčasných, dále
i invalidních, vdovských, vdoveckých
a sirotčích) se skládají ze dvou částí – ze
základní výměry a z procentní výměry.
Základní výměra se stanoví procentní sazbou z průměrné mzdy a je pro
všechny zmíněné důchody stejná (tzv.
„solidární část“) a procentní výměra se
stanoví procentní sazbou z výpočtového
základu a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a výše výdělků (tzv.
„zásluhová část“).
Dle nařízení vlády č. 356/2021 Sb., o výši
všeobecného vyměřovacího základu za
rok 2020, přepočítacího koeficientu pro
úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro
stanovení výpočtového základu pro rok
2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů
v roce 2022, které bylo přijato dne 27.
září 2021, se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, které
byly přiznané před 1. lednem 2022, zvyšují od 1. ledna 2022 (v předchozích letech to bylo „od splátky důchodu splatné po 31. prosinci“, o této změně jsme
již informovali v poradně v Kováku č.
22/2021 na str. 9) takto:
• základní výměra důchodu se zvyšuje o 350 Kč měsíčně,
• procentní výměra důchodu se zvyšuje
1. o 1,3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od
něhož se procentní výměra zvyšuje, a
2. o 300 Kč, jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten
důchod, který se vyplácí v plné
výši.
ZÁKLADNÍ VÝMĚRA PRO ROK 2022
V souladu s výše zmíněným nařízením
je tedy pro rok 2022 základní výměra
ve výši 3 900 Kč, což je 10 % průměrné
měsíční mzdy (každý rok vypočítává Ministerstvo práce a sociálních věcí) a je
pro všechny stejná. Oproti minulému
roku došlo k navýšení základní výměry

o 350 Kč měsíčně u důchodů přiznaných
před 1. lednem 2022, neboť původní základní výměra pro rok 2021 byla ve výši
3 550 Kč.
PROCENTNÍ VÝMĚRA A JEJÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE
Minimální výše procentní výměry starobního důchodu činí nejméně 770 Kč
měsíčně, a to v souladu s § 33, odst. 2

zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění.
Důležitou novinkou, která bude platit ale
až od 1. ledna 2023, je tzv. výchovné pro
pečujícího rodiče (stávajícího i budoucího důchodce), a to ve výši 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě. Částka se
bude přidávat právě k procentní výměře
(o této změně jsme již informovali v poradně v Kováku č. 22/2021 na str. 9).

ÚDAJE PRO VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU V LETECH 2021/2022
ÚDAJE PRO VÝPOČET DŮCHODŮ PŘIZNANÝCH V ROCE 2021
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019

34 766 Kč

Výše přepočítacího koeficientu* za rok 2019

1,0194

Maximální měsíční vyměřovací základ 2021

141 764 Kč

(*pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu)
Výše redukčních hranic pro stanovení
výpočtového základu pro rok 2021

I. hranice

15 595 Kč

II. hranice

141 764 Kč

Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu tak, že
z částky do

15 595 Kč

se počítá 100 %

z částky nad

15 595 Kč do 141 764 Kč

se počítá 26 %

k částce nad

141 764 Kč

se nepřihlíží

ÚDAJE PRO VÝPOČET DŮCHODŮ PŘIZNANÝCH V ROCE 2022
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020

36 119 Kč

Výše přepočítacího koeficientu* za rok 2020

1,0773

Maximální měsíční vyměřovací základ 2022

155 644 Kč

(*pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu)

Výše redukčních hranic pro stanovení
výpočtového základu pro rok 2022

I. hranice

17 121 Kč

II. hranice

155 644 Kč

Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu tak, že
z částky do

17 121 Kč

se počítá 100 %

z částky nad

17 121 Kč do 155 644 Kč

se počítá 26 %

k částce nad

155 644 Kč

se nepřihlíží

DEFINICE ROZHODNÉHO OBDOBÍ

Rozhodné období je období před rokem
přiznání důchodu a zjišťují se z něho hrubé příjmy z výdělečné činnosti. Nepřihlíží
se však k příjmům před rokem 1986.

Například pro důchod přiznaný v roce
2021 je prvním rokem rozhodného období rok 1986 a posledním rok 2020.
Rozhodné období pro důchod přiznaný
v roce 2022 je 1986 až 2021.
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DŮCHODOVÝ VĚK

Na webových stránkách Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR (případně také
na webových stránkách ČSSZ) je k dispozici tzv. věková kalkulačka. Po zadání
data narození a pohlaví (dle daného
roku u žen také počet vychovaných dětí)
lze zde zjistit důchodový věk (datum, kdy
vznikne pojištěnci nárok na řádný starobní důchod), kdy ho dosáhne a jakou
musí získat dobu pojištění. Dále je zde
uvedeno i datum, od kterého je případně možné požádat o předčasný starobní
důchod.
Tabulku důchodového věku, která ukazuje důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971 a vychází
ze zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, naleznete ve vydání Kováka č. 2/2020 na str. 6. U pojištěnců narozených po roce 1971 je již důchodový
věk stanoven na 65 let.

POTŘEBNÁ DOBA
DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Na starobní důchod má nárok každý,
kdo dosáhne důchodového věku a získá
potřebnou dobu pojištění. Po roce 2018
je minimální potřebná doba důchodového pojištění ve výši 35 let (v případě
dosažení důchodového věku pojištěnce
v roce 2018 bylo nutné mít 34 let potřebnou dobu pojištění, naopak například
před rokem 2010 činila potřebná doba
pojištění 25 let). Detailní nároky předchozích let jsou uvedeny v odstavci 1
§ 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Dále jsou v § 29 zákona č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
uvedeny i varianty, za kterých je možné
získat starobní důchod v případě nesplnění předchozích podmínek.

VÝŠE DŮCHODU A CO HO
OVLIVŇUJE

Výši důchodu ovlivňuje především doba
důchodového pojištění (celé roky) a také
výše výdělků, které pojištěnec dosáhl
v rozhodném období.
Na webových stránkách Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv.
cz) nebo na webových stránkách ČSSZ
(www.cssz.cz) v sekci Důchodové pojištění je
k dispozici tzv. důchodová kalkulačka,
kde si můžete orientačně spočítat informativní výši starobního (předčasného
starobního) důchodu až na pět let dopředu. K tomu je zapotřebí mít Informativní osobní list důchodového pojištění (podrobněji popsáno v následujícím
bodu), ze kterého se manuálně dosazují
potřebné údaje do kalkulačky (např.
doby pojištění, vyměřovací základy či
vyloučené doby od roku 1986). Pro osoby, které mají datovou schránku nebo
Identitu, je k dispozici online služba na

ePortálu ČSSZ, kde mohou využít Informativní důchodovou aplikaci (tzv. „IDA“).
Webová důchodová kalkulačka či služba
ePortálu je určena občanům, kteří dosáhnou důchodového věku v horizontu
pěti let. Kalkulačku však nelze použít
v případě, kdy část doby pojištění byla
získána v zahraničí.
Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností vám
poskytne ale pouze ČSSZ, a to až na základě řádně uplatněné žádosti u okresní správy sociálního zabezpečení. Na
webové adrese https://objednani.cssz.cz
či telefonním čísle +420 257 062 869 je
možné si domluvit osobní konzultaci
v klientském centru ČSSZ k informativnímu výpočtu důchodu, nebo konzultaci
složitějších případů.

INFORMATIVNÍ OSOBNÍ LIST
DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
(IOLDP)

Informativní osobní list důchodového
pojištění (dále jen „informativní list“) obsahuje výpis dob pojištění, který je možné na vyžádání obdržet od ČSSZ (odbor
správy údajové základny). Informativní
list obsahuje nejen přehled dob důchodového pojištění, ale také případné náhradní doby pojištění (Období, kdy nebylo placeno sociální pojištění, ale zákon
na toto období pohlíží jako na „odpracované“, jako např. péče o blízkého závislého na péči, evidence na úřadu práce
aj., podrobněji viz zákon č. 155/1995 Sb.,
§ 12. Jen si vás dovolujeme upozornit,
že se některé náhradní doby pojištění
pro vznik nároku i výši starobního důchodu započítávají jen z 80 % a některé
doklady o náhradních dobách pojištění ČSSZ neeviduje, jako např. doklady
o studiu, péči o dítě a vojenské službě.

Tyto doklady předkládá občan až při samotném podávání žádosti o důchod, ne
dříve.) a za dobu od roku 1986 obsahuje
i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob (sem spadá především
doba pobírání dávek nemocenského
pojištění), včetně celkového součtu evidované doby a součtu náhradních dob.
Součástí zaslaného informativního listu
je i podrobné vysvětlení, například použitých zkratek.
Doporučujeme o IOLDP požádat včas,
i když se ještě neblížíte důchodovému věku. Budete tak mít přehled o své
evidované době pojištění a případné
neevidované období budete moci ČSSZ
řádně a včas prokázat. O zaslání informativního listu můžete požádat jednou
za kalendářní rok a Česká správa sociálního zabezpečení ho zasílá do 90 dnů,
ale tato lhůta bývá výrazně kratší, v řádu
týdnů.
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O IOLDP
Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění je možné podat několika způsoby:
• písemně na adresu ČSSZ, Odbor
správy údajové základny (Křížová 25,
225 08 Praha 5),
• elektronicky s elektronickým podpisem
na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz,
• datovou zprávou do datové schránky
ČSSZ ID: 49kaiq3,
• prostřednictvím aplikace ePortál
ČSSZ na adrese: eportal.cssz.cz.
Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení (případně i rodné příjmení), adresu nebo případně ID
datové schránky, na kterou má být informativní list následně zaslán.
Na stránkách ČSSZ je možné použít vzor
žádosti o informativní list, viz Příloha č. 1.
pokračování na str. 22

Příloha č. 1

Evidenþní štítek

Žádost o zaslání informativního
osobního listu dĤchodového pojištČní

Na základČ § 40a zákona þ. 582/1991 Sb., o organizaci a provádČní sociálního zabezpeþení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, žádám o zaslání
informativního osobního listu dĤchodového pojištČní.

A. Základní identifikace
3Ĝíjmení

Jméno

Rodné pĜíjmení

Rodné þíslo

B. Adresa pro zaslání informativního osobního listu dĤchodového pojištČní
VyplĖte adresu trvalého bydlištČ, pĜípadnČ jinou adresu, na kterou si pĜejete informativní osobní list dĤchodového pojištČní zaslat. Uvedete-li
datovou schránku, bude Vám informativní osobní list dĤchodového pojištČní zaslán do datové schránky.
Ulice

ýíslo domu

Obec

PSý

Stát

ID datové schránky

C. Datum a místo, podpis

V

Dne
Podpis žadatele

ýSSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno vyžaduje a zpracovává osobní údaje v souladu s právními pĜedpisy pro ochranu osobních údajĤ a pouze k legitimním
~þelĤm. Více informací naleznete na https://www.cssz.cz/cz/gdpr.htm .
ZOLDP v1.17
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI O STAROBNÍ
DŮCHOD

Žádost o důchod se sepisuje na okresní
správě sociálního zabezpečení (OSSZ)
příslušné podle místa trvalého pobytu,
v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení (PSSZ), v Brně na MSSZ.
Žádost o starobní důchod můžete podat nejdříve čtyři měsíce přede dnem,
od kterého žádáte o dávku důchodového pojištění přiznat. O důchod je
možné požádat i pět let zpětně a nevyplacené splátky od data vzniku nároku budou poté doplaceny. U žádosti
o předčasný starobní důchod mějte
ale na zřeteli, že se přiznává nejdříve
od data podání žádosti, nelze jej tedy
přiznat zpětně.
Co předložit při podávání žádosti?
Jedná se především o tyto doklady:
• občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu),
• doklady o studiu, popřípadě učení
(i nedokončeném),
• náhradní doklady prokazující případná neevidovaná období výdělečné
činnosti,
• doklady prokazující péči o děti, například rodný list a čestné prohlášení
o době a rozsahu péče (na OSSZ je
k tomu určen speciální formulář),
• muži předkládají doklady o výkonu
vojenské a civilní služby,
• požaduje-li občan zasílat výplatu důchodu na bankovní účet, je nutno
přiložit vyplněnou a bankou potvrzenou „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
• další doklady dle různých specifik,
podrobněji viz informace na webu
www.cssz.cz.

PŘÍKLADY VÝPOČTU STAROBNÍHO
DŮCHODU A JEJICH POROVNÁNÍ

V závěru článku přikládáme srovnávací
výpočty starobního důchodu přiznaného v roce 2021 (k 31. prosinci 2021),
u kterého provedeme poté výpočet lednové valorizace, a nakonec důchodu přiznaného k 1. lednu 2022.
Pro tyto orientační výpočty jsme použili důchodovou kalkulačku na webových
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
V níže uvedených tabulkách je uveden
muž narozený 28. února 1958, který
dovršil důchodový věk dne 28. prosince 2021 (63 let a 10 měsíců). Tento
muž měl v rozhodném období celkem
143 dnů pracovní neschopnosti, které
spadají do tzv. vyloučených dob. V tabulce uvádíme, že jeho osobní vyměřovací základ byl pro rok 2021 ve výši
29 743 Kč a doba pojištění do dovršení

FOTO: Pixabay

důchodového věku byla 43 let. Tento
muž je dosud zaměstnán v pracovním
poměru a o důchod zatím nepožádal,

neboť si o něj požádá zpětně, a to buď
k 31. prosinci 2021, anebo k 1. lednu
2022.

VÝPOČET K DATU 31. 12. 2021

PŘÍKLAD „Orientační výpočet výše starobního důchodu – k datu 31. 12. 2021“, viz
Příloha č. 2.
VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU K 31. 12. 2021 U VZOROVÉHO PŘÍKLADU
Základní výměra důchodu

3 550 Kč

Procentní výměra důchodu

12 432 Kč

Úhrnná výše důchodu

15 982 Kč

VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU PO VALORIZACI U VZOROVÉHO PŘÍKLADU
Procentní výměra

Zvýšení procentní výměry o 1,3 % = (15 982 – 3 550) x 1,3 % + 300
Základní výměra u důchodů přiznaných v roce 2022
Úhrnná výše důchodu

12 432 Kč

462 Kč
3 900 Kč
16 794 Kč

VÝPOČET K DATU 1. 1. 2022

PŘÍKLAD „Orientační výpočet výše starobního důchodu – k datu 1. 1. 2022“, viz
Příloha č. 3.
VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU K 1. 1. 2022 U VZOROVÉHO PŘÍKLADU
Základní výměra důchodu

3 900 Kč

Procentní výměra důchodu

13 604 Kč

Úhrnná výše důchodu

17 504 Kč

ZÁVĚR ZE VZOROVÉHO PŘÍKLADU
• Výše starobního důchodu našeho vzorového muže je 15 982 Kč, a to při přiznání k datu 31. prosince 2021. Po valorizaci od 1. ledna 2022 by tento důchod byl ve výši 16 794 Kč.
• Kdyby tento muž požádal o starobní důchod až v roce 2022, tedy třeba od
nejdřívějšího možného data 1. ledna 2022, bude jeho nově přiznaný důchod
činit 17 504 Kč, čímž bude tedy o 710 Kč měsíčně vyšší, než by byl důchod
přiznaný v roce 2021 a následně valorizovaný (16 794 Kč).
17 504 – 16 794 = 710 Kč
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Příloha č. 2

Orientační výpočet výše starobního důchodu při jeho přiznání v letech 2004 až 2027
Vyplňte prosím do zelených buněk rok přiznání důchodu, výše vyměřovacích základů, vyloučených dob a dobu pojištění
rok přiznání důchodu
2021
Doba pojištění
Počet let pojištění ke dni vzniku nároku na důchod
se sazbou 1,5%
43
Při přesluhování - výdělečná činnost po dosažení důchodového věku
bez pobírání důchodu - počet čtvrtletí (ukončených 90 dnů)
před 1.7.2001
zvýšení sazby o 1,0%
po 30.6.2001
zvýšení sazby o 1,5%
při pobírání 1/2 důchodu - počet pololetí (ukončených 180 dnů
po 1.1.2010)
zvýšení sazby o 1,5%
při pobírání plného důchodu - počet roků (ukončených 360 dnů
po 1.1.2010)
zvýšení sazby o 0,4%
Při předčasném odchodu - počet čtvrtletí (každých i započatých
90 dnů chybějících do dosažení důchodového věku)
trvale krácené (§31)
snížení o 0,9%; 1,2%; 1,5%

V
roce

Vyměřovací
základ
(Kč)
34 525
35 527
36 522
38 659
39 886
41 569
43 699
56 251
62 541
55 265
82 154
95 424
112 123
125 482
135 201
152 142
159 969
189 211
195 625
205 124
212 184
224 587
238 555
245 110
254 875
258 962
264 258
226 482
228 541
268 542
269 985
272 158
275 874
279 989
282 123

Vyloučené
doby
(dny)

ne

Koeficient
Roční
Všeobecný
Přepočítací
nárůstu
vyměřovací
vyměřovací
koeficient
VVZ
základ
základ
1986
11,9570
412 816
2 964
1987
5
11,7120
416 093
3 026
1988
11,4509
418 210
3 095
1989
11,1800
432 208
3 170
1990
10,7853
430 183
3 286
1991
9,3461
388 509
3 792
1992
7,6315
333 489
4 644
1993
6,0926
342 715
5 817
1994
5,1393
321 417
6 896
1,1914
1995
42
4,3368
239 674
8 172
1,1978
1996
3,6627
300 906
9 676
1,1194
1997
3,3134
316 178
10 696
1,0891
1998
3,0309
339 834
11 693
1,0850
Procentní sazby pro stanovení procentní výměry důchodu
za dobu pojištění do vzniku nároku na důchod
64,5 %
1999
2,8005
351 413
12 655
1,0620
za přesluhování
0,0 %
2000
2,6272
355 201
13 490
1,0942
za předčasný odchod do důchodu
0,0 %
2001
2,4208
368 306
14 640
1,0693
celkem
64,5 %
2002
2,2558
360 859
15 711
1,0717
2003
2,1135
399 898
16 769
1,0665
Stanovení výpočtového základu v roce 2021
Rozhodné období tvoří roky
1986 - 2020
2004
6
1,9819
387 710
17 882
1,0532
Úhrn ročních vyměřovacích základů
12 360 737
2005
1,8842
386 495
18 809
1,0707
Počet dnů
v rozhodném období
12 784
2006
1
1,7676
375 057
20 050
1,0753
vyloučených
143
2007
1,6463
369 738
21 527
1,0942
Osobní vyměřovací základ
29 743
2008
3
1,5224
363 177
23 280
1,0184
15 595 ; 141 764
Redukční hranice
2009
1,4711
360 582
24 091
1,0269
100% ; 26%
započte se
2010
1,4450
368 295
24 526
1,0249
Výpočtový základ :
19 274
2011
1,4124
365 758
25 093
1,0315
Vypočtená výše důchodu
2012
1,3682
361 558
25 903
1,0015
základní výměra důchodu
3 550 Kč
2013
51
1,3682
309 873
25 903
1,0273
procentní výměra důchodu
12 432 Kč
2014
35
1,3446
307 297
26 357
1,0246
úhrnná výše důchodu
15 982 Kč
2015
1,3051
350 475
27 156
1,0396
0
2016
1,2545
338 697
28 250
1,0612
2017
1,1752
319 841
30 156
1,0843
2018
1,0901
300 731
32 510
1,0715
2019
1,0194
285 421
34 766
1,0194
2020
1,0000
282 123
36 119
1,0773
2021
0,9526
0
37 203
1,0300
2022
0,9249
0
38 319
1,0300
Příloha č. 3
2023
0,8979
0
39 469
1,0300
Orientační výpočet výše starobního
2024 důchodu při jeho přiznání v letech
0,8718 2004 až 2027
0
40 653
1,0300
Vyplňte prosím do zelených buněk rok přiznání důchodu, výše vyměřovacích
základů, vyloučených dob a dobu
pojištění
2025
0,8464
0
41 873
1,0300
rok přiznání důchodu
2022
ne 0
2026
0,8217
43 129
1,0300
2027
0,7978
44 423
1,0300
Doba pojištění
V
Vyměřovací
Vyloučené
Koeficient
Roční 0
Všeobecný
Přepočítací
Počet let pojištění ke dni vzniku nároku na důchod
roce
základ
doby
nárůstu
vyměřovací
vyměřovací
koeficient
se sazbou 1,5%
43
(Kč)
(dny) výpočtu výše
VVZ
základna základě
Odhadovaný
růst
Parametry
důchodu se základ
podle zákona stanoví
Při přesluhování - výdělečná činnost po dosažení důchodového věku
1986
34 525 statistických údajů o13,1279
453 241
964
průměrné mzdy
výši průměrné mzdy.
Pro důchody 2přiznané
po roce
bez pobírání důchodu - počet čtvrtletí (ukončených 90 dnů)
1987 v % 35 527 2022 se proto
5 při výpočtu
12,8589
456 839
3 026
musí vycházet
z odhadovaného
růstu průměrné
před 1.7.2001
zvýšení sazby o 1,0%
1988
36 522 mzdy. Vámi odhadovaný
12,5722
459mzdy
162 vložte prosím
3 095do zelených
růst průměrné
odhad
rok
po 30.6.2001
zvýšení sazby o 1,5%
1989
38 659 buněk vlevo.
12,2748
474 532
3 170
2021
3,0
při pobírání 1/2 důchodu - počet pololetí (ukončených 180 dnů
1990
39 886
11,8414
472 307
3 286
2022
3,0
po 1.1.2010)
zvýšení sazby o 1,5%
1991
41 569
10,2613
426 552
3 792
2023
3,0
při pobírání plného důchodu - počet roků (ukončených 360 dnů
1992
43 699
8,3788
366 146
4 644
2024
3,0
po 1.1.2010)
zvýšení sazby o 0,4%
1993
56 251
6,6892
376 275
5 817
2025
3,0
Při předčasném odchodu - počet čtvrtletí (každých i započatých
1994
62 541
5,6425
352 888
6 896
1,1914
2026
3,0
90 dnů chybějících do dosažení důchodového věku)
1995
55 265
42
4,7615
263 145
8 172
1,1978
2027
3,0
trvale krácené (§31)
snížení o 0,9%; 1,2%; 1,5%
1996
82 154
4,0214
330 375
9 676
1,1194
x-x-x
1997
95 424
3,6379
347 143
10 696
1,0891
1998
112 123
3,3277
373 112
11 693
1,0850
Procentní sazby pro stanovení procentní výměry důchodu
za dobu pojištění do vzniku nároku na důchod
64,5 %
1999
125 482
3,0748
385 833
12 655
1,0620
za přesluhování
0,0 %
2000
135 201
2,8844
389 974
13 490
1,0942
za předčasný odchod do důchodu
0,0 %
2001
152 142
2,6579
404 379
14 640
1,0693
celkem
64,5 %
2002
159 969
2,4767
396 196
15 711
1,0717
2003
189 211
2,3204
439 046
16 769
1,0665
Stanovení výpočtového základu v roce 2022
Rozhodné období tvoří roky
1986 - 2021
2004
195 625
6
2,1760
425 680
17 882
1,0532
Úhrn ročních vyměřovacích základů
13 847 488
2005
205 124
2,0687
424 341
18 809
1,0707
Počet dnů
v rozhodném období
13 149
2006
212 184
1
1,9407
411 786
20 050
1,0753
vyloučených
143
2007
224 587
1,8075
405 942
21 527
1,0942
Osobní vyměřovací základ
32 385
2008
238 555
3
1,6714
398 721
23 280
1,0184
17 121 ; 155 644
Redukční hranice
2009
245 110
1,6152
395 902
24 091
1,0269
100% ; 26%
započte se
2010
254 875
1,5865
404 360
24 526
1,0249
Výpočtový základ :
21 090
2011
258 962
1,5507
401 573
25 093
1,0315
Vypočtená výše důchodu
2012
264 258
1,5022
396 969
25 903
1,0015
základní výměra důchodu
3 900 Kč
2013
226 482
51
1,5022
340 222
25 903
1,0273
procentní výměra důchodu
13 604 Kč
2014
228 541
35
1,4763
337 396
26 357
1,0246
úhrnná výše důchodu
17 504 Kč
2015
268 542
1,4329
384 794
27 156
1,0396
0
2016
269 985
1,3774
371 878
28 250
1,0612
2017
272 158
1,2903
351 166
30 156
1,0843
2018
275 874
1,1969
330 194
32 510
1,0715
2019
1,1192
313 364
34 766
1,0194
MPSV - 713 - pb - 220124_duchody_2021_2022_priloha2_kalkulacka_211231.xlsx - vyse_duchodu
- 26.01.2022 279 989
2020
282 123
1,0773
303 932
36 119
1,0773
2021
282 123
1,0000
282 123
37 203
1,0300
2022
1,0154
0
38 319
1,0300
2023
0,9859
0
39 469
1,0300
2024
0,9571
0
40 653
1,0300
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Správné znění tajenky z čísla 22: Klidné a pohodové prožití vánočních svátků přeje redakce. Správně luštil a potřebné
štěstí při losování měl Josef Randa z Nymburka. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 1. a 15. února. Na tajenku z tohoto
čísla čekáme do 14. února 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

