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Tripartita

Neshody kvůli hromadnému
zaměstnávání Ukrajinců

Poradenství

Jak můžete reklamovat
vadný dárek bez účtenky

Nová soutěž!

Mezi našimi čtenáři mají velký
ohlas. Soutěže, jež pořádáme
s partnery, kteří na základě smluv
s OS KOVO poskytují jeho členům
různé výhody a slevy. Tentokrát
je to CK Vega Tour a na vítěze
čeká cesta na slavný karneval
v italských Benátkách.

více

strana
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Slovo redakce
Máte v ruce letošní druhé vydání Kováka. Liší se od těch obvyklých. Má
24 stran. Je tomu tak proto, že v něm
na 17 stránkách přinášíme navrhované úpravy Stanov OS KOVO, aby se
k nim mohli vyjádřit skutečně všichni.

Problémy na českém
trhu pracovních sil
Jak to vidí druhá strana

Nedostatek schopných pracovníků horší než konkurence • Kvalitní práci je třeba
lépe zaplatit • Stále rozpory mezi slovy a činy • Komentář předsedy OS KOVO
Udržet kvalitní pracovníky považuje
v roce 2017 za prioritu devět z deseti
českých vrcholových manažerů. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu
KPMG Puls ekonomiky, který byl proveden v devíti zemích střední a východní Evropy a jehož výsledky byly
zveřejněny v těchto dnech. Do v pořadí už šestého průzkumu Puls ekonomiky se zapojilo 759 vysoce postavených
manažerů a manažerek z devíti zemí
střední a východní Evropy. Českou republiku zastupovalo 264 respondentů
převážně z řad majitelů firem, generálních ředitelů a finančních ředitelů.
České firmy vidí nedostatek kvalifikované síly jako hlavní překážku pro
růst v roce 2017. Za největší problém
jej označuje 65 procent respondentů, což je o 12 procent více než loni.
Považují ho dokonce za větší výzvu

než souboj s konkurencí. Celkem čtyři
z pěti šéfů se proto letos chystají přidávat. Důležitost kvalifikované pracovní
síly potvrzuje také to, že ji více než dvě
třetiny (69 procent) ředitelů považuje
za nejdůležitější faktor pro konkurenceschopnost Česka.
Vedle poznané potřeby zvyšování
mezd ředitelky a ředitelé volají také po
dlouhodobých opatřeních. Jako prioritní oblast zájmu vlády pro příští tři roky
by 43 procent respondentů rádo vidělo
vzdělání, vědu a inovace.
Důraz na klíčovou roli zaměstnanců
je výrazný i ve srovnání se sousedními zeměmi. Také polští a slovenští top
manažeři se chtějí zaměřit na udržení
kvalitních zaměstnanců. Mezi klíčovými aspekty jej ale zmiňuje menší podíl
respondentů, konkrétně 81 procent na
Slovensku a 55 procent v Polsku.
pokračování na str. 2

I ti, co nevládnou internetem. A v tomto Kováku tentokrát najdete i další neobvyklou věc. Je jí propagační leták na
předposlední straně, kterým chceme
organizačním jednotkám svazu pomoci v jejich práci. Zatímco příloha k dis-

kusi o stanovách je skutečně mimořádnou záležitostí, pomůcky pro propagaci
vaší práce budete nyní nacházet častěji
i v běžných vydáních Kováka.
(fav)

Diskutujeme o stanovách

Úvodní slovo místopředsedy OS KOVO
Vážené kolegyně, kolegové,
jak už jistě víte, ve dnech 15. až. 17. června 2017 se bude
konat VII. sjezd Odborového svazu KOVO. Jedním z jeho
klíčových úkolů bude i projednání úprav Stanov OS KOVO.
Komise pro Stanovy OS KOVO se otázkou jejich změn zabývá již od začátku měsíce července r. 2015. Úprava stanov je jedním ze stěžejních bodů její současné činnosti.
Předkládáme vám v dnešním čísle Kováka přehled všech
připomínek k současnému znění stanov tak, jak je postupně zpracovávala komise na základě výstupů z materiálu
„Teze OS KOVO pro přípravu VII. sjezdu OS KOVO“, jednání

Předsednictva a Rady OS KOVO, nebo které komise v průběhu doby postupně obdržela. Všechny tyto připomínky jsou již
uloženy na Intranetu v části „Orgány OS KOVO, VII. sjezd“ pod
odkazem „Stanovy“.
Je třeba si uvědomit, že současné stanovy v podstatě vznikly v devadesátých letech a odpovídaly tehdejšímu stavu. Jen
několik příkladů: V roce 1993, kdy na základě rozdělení ČSFR
vznikl stávající OS KOVO, jsme evidovali 1 162 základních organizací OS KOVO oproti dnešním cca 615. Z tohoto počtu bylo
v roce 1993 359 ZO (31 % z celkového počtu ZO) s počtem
členů v nich evidovaných nad 500 oproti dnešním 28 ZO (4,5 %
pokračování na str. 3
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KPGM, která zajímavý výzkum provedla, je největší poradenskou a auditorskou firmou v České republice.
Během výzkumu zazněly tedy zajímavé názory, v praxi se ovšem zejména pokud jde o mzdy dosud příliš neprojevují.
Komentář předsedy OS KOVO Jaroslava Součka: „Osobně jsem rád, že ředitelky a ředitelé ,poznali potřebu zvyšování
mezd‘, pokud si chtějí
ve svých firmách udržet kvalifikované zaměstnance. Ti jsou
totiž první, kteří citlivě
reagují na nízké ocenění své práce a hle-

dají lepší uplatnění. Překvapuje mne naopak, že pouze 43 procent z dotázaných
vidí jako prioritu pro příští tři roky zá‑
jem vlády o vzdělávání, vědu a inovace.
Odbory již od chvíle, kdy bylo na
základě privatizace firem na začátku
devadesátých let za premiéra Klause
a ministrů Dyby a Dlouhého v podstatě zničeno učňovské školství a následně časté výměny šéfů na ministerstvu
školství vedly k rozvratu technického
vzdělávání jako celku, neustále upozorňovaly, že dříve nebo později dojde
k akutnímu nedostatku kvalifikovaných
zaměstnanců. Byli jsme za to nálepkováni ,sociálním inženýrstvím‘ a propagovalo se heslo ,trh vše vyřeší‘. Jak
vidět, tak potřebu kvalifikované pracov-

ní síly trh nevyřešil a ti, kteří více než
20 let profitovali ze skutečnosti, že se
nemusejí podílet na vzdělávání nastupujících generací zaměstnanců, dnes
vyzývají vládu, aby ihned našla recept
na zajištění kvalifikovaných lidí.
Pokud dnes existuje společenská objednávka na kvalifikované zaměstnance, je třeba stabilizovat celou vzdělávací soustavu, motivovat školy, rodiče
i mladé lidi na prahu pracovního života
hmatatelnými pobídkami ve směrech,
které jsou firmami požadovány. Ty školy, které chtějí své žáky vzdělávat ,svobodně‘, mimo tyto směry, s následnou
neuplatitelností na pracovním trhu, by
neměly být dotovány vůbec!“
(fav)

Z valných hromad sekcí OS KOVO

Důležité upozornění!

Valná hromada (VH) metalurgické sekce OS KOVO se
13. 1. v Praze zabývala zejména koordinací kolektivního vyjednávání PKS a stavem vyjednávání KSVS se Svazem sléváren ČR. VH se
usnesla, že v souladu s návrhem KSVS budou ZO OS KOVO sdružené v metalurgické sekci při vyjednávání PKS uplatňovat minimálně
5% nárůst průměrných nominálních mezd. VH vzala na vědomí
výsledky volby vedení Rady metalurgické sekce. Předsedou byl
zvolen Jaroslav Nováčik a místopředsedou Petr Datel. Účastníci
jednání se mj. seznámili také s návrhem ČMKOS na přechodné řešení důchodů pro namáhavé práce.
Valná hromada sekce leteckého průmyslu OS KOVO (17. 1.)
se rovněž zabývala stavem kolektivního vyjednávání PKS a KSVS.
Členským ZO v této souvislosti uložila koordinovat kolektivní vyjednávání PKS prostřednictvím návrhu KSVS ALV pro příslušné
období s tím, že jeho obsah je nepodkročitelným minimem pro
zpracování návrhu PKS. VH přijala další postup pro následující kola
kolektivního vyjednávání KSVS pro rok 2017. Zvolila rovněž nové
členy rady sekce a její vedení. Novými členy jsou Ing. Jiří Kos a Ladislav Mazúrek, místopředsedou byl zvolen Petr Doležal a předsedou Josef Mikula.
Valná hromada sekce ELEKTRO OS KOVO (24. 1.) se zabývala hodnocením již uzavřené KSVS ElA pro roky 2017–2018. Uložila
svým členům koordinovat kolektivní vyjednávání PKS prostřednictvím této dojednané smlouvy. Ve volbě vedení Rady sekce byli ve
svých funkcích potvrzeni předseda Jan Dvořák a místopředseda
Miloš Brabec.
Na všech třech uvedených VH s aktuálními informacemi o vývoji
ve svazu i ve společnosti vystoupili předseda OS KOVO Jaroslav
Souček a místopředseda Libor Dvořák.		
(red)

Upozorňujeme základní organizace na povinnost zveřejňování účetních závěrek ve veřejném rejstříku u rejstříkového soudu, u něhož jsou zapsány. Podrobná metodika
zpracovaná ČMKOS ve spolupráci se specialisty odborových svazů včetně vzorů formulářů je uveřejněna na intranetu OS KOVO v sekci Novinky z odborů. Nejpodstatnější části z tohoto dokumentu přineseme také v Kováku
č. 3, který vyjde 13. února. 			
(red)

Záběr z valné hromady odvětvové
sekce leteckého průmyslu OS KOVO

Výzva předsednictva
Předsednictvo OS KOVO se na jednání 26. 1. kromě běžné
agendy zabývalo průběhem diskuse ke změnám stanov svazu.
V této souvislosti vyzvalo členy OS KOVO a představitele ZO OS
KOVO, aby své případné připomínky a návrhy ke znění navrhovaných stanov pro VII. sjezd OS KOVO zasílali do konce února Komisi pro Stanovy OS KOVO. Tak, aby byly k dispozici pro zasedání
Předsednictva a Rady OS KOVO, které se uskuteční 21.–23. 3.
2017 v Praze.
			
(red)

Odboráři chystají ples
Po úspěchu v loňském roce pořádá ZO OS KOVO Brandýs, působící při Continental Automotive CR v Brandýse nad Labem, už svůj
2. společenský ples. Uskuteční se 11. února od 18. hod. v Kulturním
domě v Čelákovicích. Zváni jsou i neodboráři. Vstupenky lze objednat na telefonu 326 931 162 nebo e-mailu info@odborybrandys.cz,
bližší informace zájemci najdou www.odborybrandys.cz.
(red)

Pro členy OS KOVO zdarma
OS KOVO a Sdružení nájemníků (SON) ČR vyhodnocovaly v lednu plnění „Dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování bytových
práv a povinností nájemců a uživatelů bytu a podílu na vytváření
bytové politiky ČR“ v roce 2016. Kromě vzájemných konzultací OS
KOVO a SON ČR k bytové legislativě a poradenství v Kováku byly
členům svazu poskytovány v poradnách sdružení zdarma individuální rady k problémům spojeným s bydlením. Tuto možnost loni
využilo 269 členů OS KOVO. Pomoc prostřednictvím poradenské
linky, běžnou či elektronickou poštou byla poskytnuta 224 členům
OS KOVO a na stálou telefonickou službu se se svými dotazy obrátilo 161 členů svazu. I na základě toho byla platnost smlouvy prodloužena i na rok 2017 a členové OS KOVO budou moci poradenství SON ČR využívat nadále zcela zdarma.
(red)
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z celkového počtu ZO). V ZO OS KOVO
působilo 514 uvolněných funkcionářů
a 276 uvolněných pracovníků. V současné době to je pouze 188 funkcionářů
a 38 pracovníků. Co to znamená? Stále
pokračuje přesun od velkých, relativně
samostatných, ZO OS KOVO k „malým“.
Stanovy vznikaly za filozofie „Jsme všichni čestní, velcí budou pomáhat malým,
věříme si a nepodvedeme se“. Sami si
porovnejte tuto filozofii s dnešní realitou a vším tím, co se mezitím událo
a změnilo.
Nicméně od posledního sjezdu se
udály i pozitivní věci, které jsou spjaty
s rozšiřováním působnosti OS KOVO
prostřednictvím tzv. „Seskupení členů“,
tedy odborové organizace bez samostatné právní osobnosti. Za necelé 4 roky
fungování této nové koncepce OS KOVO
„založil“ 50 Seskupení členů (SČ). Z tohoto počtu ukončila svoji činnost pouze
2 SČ a 3 se „překlopila“ do klasické ZO OS
KOVO. Celkem nyní tedy ve 45 SČ eviduje svaz 1 132 členů OS KOVO. Za stejnou
dobu vzniklo 39 ZO (vč. 3 již zmíněných
přetransformováním ze SČ), ze kterých
již 5 ZO svoji činnost ukončilo, a celkem
klesl počet ZO za 4 roky o 58 ZO OS

KOVO, z čehož je patrné, že počet ZO se
neustále snižuje a díky Seskupení členů
se daří daleko efektivněji rozšiřovat pole
působnosti OS KOVO a lépe tuto působnost udržovat. Odpadá také hodně administrativy i finanční náklady spojené
s ukončením činnosti klasické ZO oproti
SČ. Na druhou stranu je potřeba říci, že
SČ více zaměstnávají zaměstnance OS
KOVO na Regionálních pracovištích, a je
proto potřeba na tuto realitu reagovat za
pochodu a zejména pokračovat ve změně „legislativy“ s tím spojené.
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. O tomto a dalších návrzích se velmi
živě diskutovalo i na orgánech OS KOVO
v říjnu 2016. Na základě těchto diskusí
připravila Komise pro Stanovy OS KOVO
prvotní ucelený návrh na možné změny
stanov pro VII. sjezd OS KOVO pro březnové zasedání Rady OS KOVO. Záměrně
neuvádíme, kdo kterou připomínku zaslal. Domníváme se, že diskuse by měla

Chtějí oslovit VII. sjezd
V pátek 13. 1. se v Praze uskutečnilo
zasedání Komise mladých OS KOVO.
Mladí odboráři na něm hodnotili svoji činnost v roce 2016. Hovořili tak mj.
o úspěšných akcích, jako bylo např.
setkání v Louňovicích pod Blaníkem,
společná vystoupení s německým DGB
v Regensburgu a Flossenbürgu či již tradiční setkání mladých kováků v jihomoravských Biskupucích, 4. letní olympiáda
členů OS KOVO Ústeckého kraje a další

regionální aktivity. V roce 2017 se chce
Komise mladých OS KOVO soustředit
především na získávání nových členů, zejména mladých, do řad OS KOVO. Chce
rovněž pokračovat ve vzdělávání svých
členů a rozvíjet činnost mladých kováků
a kovaček v regionech. Pokračovat chce
i v dobře nastavené mezinárodní spolupráci s partnerskými svazy a organizacemi, zejména pak s DGB. Tuto spolupráci
by Komise mladých chtěla propagovat

Místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek.
K náplni jeho práce patří i vedení Komise
pro Stanovy OS KOVO

probíhat o návrhu a nikoli o tom, kdo
ten či onen konkrétní návrh zaslal.
Vyzýváme proto nejenom představitele organizačních jednotek OS KOVO,
ale i řadové členy (i proto je tento mate‑
riál zveřejněn na stránkách Kováku), aby
zasílali Komisi pro Stanovy OS KOVO své
návrhy na úpravu stanov, nebo k zveřejněným připomínkám. Zasílat je můžete
písemně na adresu: OS KOVO, Komise
pro Stanovy, nám. W. Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3, nebo elektronicky na adresu valasek.tomas@cmkos. cz, případně
oskovo@cmkos.cz.
Tomáš Valášek,
místopředseda OS KOVO
Záběr z jednání Komise mladých OS KOVO v Praze.
V průčelí stolu předsedkyně komise Lenka Dutková
a místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek

i na nadcházejícím VII. sjezdu OS KOVO
v Olomouci. Na zasedání se také hovořilo o rozvíjení spolupráce se svazovým
časopisem Kovák.
(red)

Tripartita o odlivu zisků i o přílivu Ukrajinců
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se 16. ledna sešli na prvním jednání Rady hospodářské a sociální dohody
ČR v letošním roce. Tripartita mimo jiné
projednala analýzu odlivu zisků zahraničních firem z České republiky vypracovanou úřadem vlády. Objem ekonomiky v domácím vlastnictví v reálných
hodnotách od roku 1995 nezaznamenal
prakticky žádný růst. Ve stejném období
vzrostl objem aktivit v zahraničním vlastnictví sedmkrát. ČR se potýká se situací,
kdy odliv výnosů výrazně převyšuje příliv nových investic. Míra odlivu výnosů
z české ekonomiky je dlouhodobě přinejmenším dvakrát vyšší, než by odpovídalo
předpokladům odvozeným ze situace na
vnitřním trhu EU. „Odbory vnímají analý-

zu odlivu zisků jako obžalovací spis české formy transformace ekonomiky. Existuje zde enormní rozdíl mezi českými
a zahraničními firmami. České firmy, na
rozdíl od dceřiných firem zahraničních
matek, chřadnou. Přitom ziskovost za
posledních deset let je na úrovni 11 procent, včetně zahrnutí krizového období.
To je vyšší zhodnocení než u některých
daňových rájů na území EU. Analýza hovoří i o tom, že přidaná hodnota se netvoří v Česku, ale mimo hranice ČR, a to
prostřednictvím účetnictví,“ řekl novi‑
nářům po jednání tripartity předseda
ČMKOS Josef Středula.
Neshoda na tripartitě panovala v otázce hromadného importu pracovníků
z Ukrajiny. Zde ČMKOS přístup zaměst-

navatelů a vlády nepodporuje. „Myslíme
si, že na domácím pracovním trhu jsou
ještě zdroje volných zaměstnanců. Jde
o to, vrátit zpátky na trh práce dlouhodobě nezaměstnané lidi. Rozhodně ale ne‑
jsme žádnou brzdou, naším zájmem
není poškozovat zaměstnavatele, ale
vadí nám, a to jsme také kritizovali,
že akce rychlého dovozu pracovní síly
z Ukrajiny, která má bezprostřední dopad na český trh práce, vůbec nebyla oficiálně s odbory projednána,“ uvedl Středula. I proto byl přijat návrh premiéra na
zřízení „Pracovního týmu pro zahraniční
zaměstnance“, který by měl prodiskutovat všechna pro a proti. O konečném výsledku pak rozhodne vláda. Další jednání
tripartity se uskuteční 20. února.
(red)
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Návrhy změn Stanov OS KOVO
pro VII. sjezd OS KOVO

Fialově jsou uvedeny navrhované změny Stanov OS KOVO
Přeškrtnutý text Stanov OS KOVO je navržený k vypuštění
Žlutě označený text jsou poznámky a vysvětlivky

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 Praha 3, nám. W. Churchilla 2.
Sídlo: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha, Identifikační číslo: 49276832.
(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 OS KOVO a právní subjektivita je určenao 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 pro všechny organizační jednotky je přílohou těchto Stanov.
§2
Poslání, úkoly a cíle, a předmět činnosti OS KOVO
(1) OS KOVO sdružuje své členy za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů. Posláním OS KOVO je být jedním z obhájců
demokratického vývoje v České republice, prosazovat oprávněné požadavky svých členů, obhajovat jejich zaměstnanecké, mzdové, pracovní, sociální
a kulturní zájmy a základní lidská a občanská práva,. Dále je OS KOVO zřízen za účelem zabezpečováníat činnostíi v oblasti kultury, vzdělání, sociální
péče, ekologie, tělovýchovy, sportu a výchovy a ochrany dětí a mládeže, rekreační, zájezdové a zájmové činnosti svých členů.
(2) OS KOVO prostřednictvím svých orgánů a organizační jednotky zastupujeí zaměstnance jako zástupci zaměstnanců podle zvláštního zákona. OS
KOVO a jeho organizační jednotky působí u všech zaměstnavatelů, u kterých jsou v pracovním poměru alespoň 3 členové Odborového svazu KOVO
evidovaní v Odborovém svazu KOVO nebo jeho organizačních jednotkách.
(3) OS KOVO podporuje sociálnětržní hospodářství, výstavbu sociálního právního státu a demokratizaci společnosti. Odmítá všechny totalitní
ideologie, založené na diskriminaci a nesnášenlivosti rasové, náboženské, politické, národnostní, podle sociálního postavení a pohlaví. Je nezávislý na
politických stranách, občanských sdruženích, organizacích zaměstnavatelů a státních orgánech. Organizačně, materiálně a finančně je samostatný.
(3) K úkolům a cílům Předmětem činnosti OS KOVO a jeho organizačních jednotek patří je dále zejména:
a) sdružovat své členy zejména v oborech kovo, navazujících a dalších oborech;
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;
b) kolektivně vyjednávat s cílem uzavírat kolektivní smlouvy a uzavírat kolektivní smlouvy u všech zaměstnavatelů a organizací zaměstnavatelů,
u kterých působí za účelem dosažení příznivých mzdových, pracovních a sociálních podmínek pro své členy;
c) prosazovat a kontrolovat zlepšování pracovního prostředí, sociálních a hygienických podmínek zaměstnanců, zlepšování zdravotní péče
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a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
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 prostřednictvím svazových inspektorů BOZP, ostatních
inspektorů BOZP, členů výboru ZO, dalších zaměstnanců OS KOVO, třetích osob pověřených kontrolou BOZP;
d) aktivní politikou předcházet vážným důsledkům prováděných strukturálních změn dopadajících na členy OS KOVO; k tomu prosazovat včasné
zabezpečení rekvalifikací a vytváření nových pracovních míst;
ed) prosazovat zvýšenou péči o členy OS KOVO a jejich rodinné příslušníky, kteří se dostali do sociálních nebo existenčních problémů či tísně;
za tímto účelem prosazovat vytvoření dostatečné sociální sítě, dbát na a usilovat o pravidelnou valorizaci podpor v nezaměstnanosti, důchodů,
sociálních podpor a mezd v závislosti na vývoji životních nákladů;
fe) obhajovat zastupovat své členy ve sporech pracovněprávních, mzdových a při neplnění závazků vyplývajících z kolektivních smluv;
gf) předkládat a prosazovat ve spolupráci s ČMKOS a dalšími odborovými organizacemi do pracovního, zaměstnaneckého a sociálního
zákonodárství návrhy zákonů a dalších právních předpisů směřujících k naplňování zájmů svých členů a poslání OS KOVO;.
h) požadovat vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním;
i) zabezpečovat informovanost všech členů OS KOVO o činnostech a stanoviscích OS KOVO, soustavně získávat veřejné mínění za účelem
prosazování požadavků a cílů OS KOVO a odborového hnutí;
j) organizovat a zabezpečovat odbornou přípravu členů a funkcionářů OS KOVO především formou vzdělávání;
k) zaručovat svým členům práva a poskytovat výhody vyplývající z členství v OS KOVO;
l) podílet se na vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých členů a jejich rodin v oblastech vzdělání, sociální, kulturní, zdravotnické,
ekologické, humanitární, tělovýchovné a sportovní;
m) podílet se na vytváření podmínek pro uplatnění absolventů a vyučenců a podmínek pro přípravu učňů na výkon povolání;
n) rozvíjet spolupráci k upevnění mezinárodní solidarity pracujících, prosazovat ratifikaci mezinárodních dohod a úmluv, sledovat a vyžadovat jejich
dodržování, využívat zkušenosti z činnosti odborů v zahraničí.
§3
Činnost OS KOVO
(1) Pro naplňování svých cílů a poslání
a) využívá OS KOVO a jeho organizační jednotky všech forem a práv daných mezinárodními smlouvami a úmluvami ratifikovanými a vyhlášenými
Českou republikou nebo jejími právními předchůdci, Ústavou a ostatními zákony České republiky;
b) vykonává OS KOVO a jeho základní organizace (dále též „ZO“) kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých
zaměstnavatelů, a to prostřednictvím svazových inspektorů BOZP, ostatních inspektorů BOZP, členů výboru ZO, dalších zaměstnanců OS KOVO,
třetích osob pověřených kontrolou BOZP.
(21) Činnost OS KOVO, jeho orgánů a organizačních jednotek se řídí zejména těmito Stanovami, programovým prohlášením Sjezdu OS KOVO,
vnitřními předpisy a usneseními orgánů OS KOVO a orgánů organizačních jednotek OS KOVO.
(32) Svou činnost zabezpečuje OS KOVO zabezpečuje svou činnost především činností prostřednictvím svých orgánů, organizačních jednotek
a jejich orgánů, členů, funkcionářů a zaměstnanců, případně třetích osob.
(43) K zajištění své činnosti může OS KOVO i 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, úkolů, cílů a činnosti OS KOVO ve smyslu § 2 a § 3 těchto Stanov může OS KOVO a ZO zakládat podnikatelské
subjekty v souladu s obchodním zákoníkem za účelem využití svého majetku a jako doplňkový zdroj svých příjmů. Také se v těchto subjektech
mohou účastnit jako společníci.
pozn.: z § 27 odst. 1
(4) OS KOVO i ZO mohou K k materiálnímu zajištění poslání úkolů, cílů a činnosti OS KOVO ve smyslu § 2 a § 3 těchto Stanov mohou OS KOVO a ZO
podnikat na základě živnostenského zákona ve všech živnostech volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných za podmínky, že budou splňovat
předpoklady uvedené ve zvláštním zákoně (zákon o živnostenském podnikání) v tomto zákoně.
pozn.: z § 27 odst. 1.1
(5) Ustanovení tohoto paragrafu mohou blíže upravit vnitřní předpisy OS KOVO přijaté orgány OS KOVO.

ČÁST DRUHÁ – ČLENSTVÍ V OS KOVO
§ 4 Členství v OS KOVO
(1) Členství v OS KOVO je individuální a dobrovolné. Každý člen OS KOVO musí být evidován v některé ZO nebo při Regionálním pracovišti OS KOVO
(dále jen „RP OS KOVO“). ZO a příslušné RP OS KOVO mají povinnost vést evidenci členů minimálně v rozsahu: příjmení a jméno, datum narození,
bydliště a předložit ji v případě kontroly dle § 16 odst. 19 těchto Stanov.
Pozn.: přesun textu do § 6
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(2) Členství fyzické osoby v OS KOVO vzniká:
a) Dnem evidence evidencí písemné přihlášky ZO, a to k 1. dni následujícího měsíce po podání přihlášky. O přijetí těch, kteří byli vyloučeni nebo
jejichž členství zaniklo podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) těchto Stanov nebo vystoupili z OS KOVO nebo jiné odborové organizace, rozhoduje
v ZO výbor ZO. V případě odmítnutí evidence přihlášky má dotyčný právo odvolání k nejvyššímu orgánu ZO;
b) dnem zřízení ZO pro členy ustavující schůze;
c) dnem zápisu dané ZO OS KOVO do Rejstříku organizačních jednotek OS KOVO (dále jen „Rejstřík“) při přechodu ZO z jiné odborové
organizace do OS KOVO pro její členy evidované v této ZO, pokud fyzická osoba členství písemně neodmítne do 30 dnů od tohoto dne;
d) Dnem evidence 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, s výjimkou osob samostatně výdělečně činných zaměstnávajících v pracovním poměru jiné
fyzické osoby. To se netýká těch fyzických osob, které jsou současně v pracovním poměru a které z tohoto titulu mohou být členy OS KOVO.
Osoby samostatně výdělečně činné mohou být členy OS KOVO v případě, že jsou současně jako zaměstnanci v pracovněprávním nebo
obdobném vztahu. Práva těchto členů OS KOVO budou vykonávána pouze v souvislosti s tímto vztahem.
(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;
d) členství v členské organizaci IndustriALL Global Union se sídlem v Ženevě a IndustriAll Europen Trade Union se sídlem v Bruselu.
(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
Doložení členství Členský průkaz
Při uplatňování svých práv mimo ZO nebo RP OS KOVO je člen OS KOVO povinen na požádání prokázat své členství písemným potvrzením vydaným
příslušnou ZO nebo RP OS KOVO.
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 je člen OS KOVO povinen na požádání prokázat své členství členským průkazem
a písemným potvrzením vydaným příslušnou ZO nebo RP OS KOVO.
§6
Evidence členů OS KOVO
(1) Každý člen OS KOVO musí být evidován v některé ZO, nebo při RP OS KOVO a v centrální evidenci členů OS KOVO. ZO a příslušné RP OS KOVO
mají povinnost vést evidenci členů minimálně v rozsahu: příjmení a jméno, datum narození a bydliště a předložit ji v případě kontroly dle § 16 odst.
19 těchto Stanov.
(2) ZO a RP OS KOVO jsou povinny:
a) zaslat evidenci členů do centrální evidence členů OS KOVO nejpozději do 31.12.2017;
b) minimálně čtvrtletně zasílat do centrální evidence členů OS KOVO změny v evidenci členů.
(3) Bližší podmínky upravuje vnitřní předpis OS KOVO.
Pozn.: změna ve vztahu k § 4 a 16 odst. 19 – doplněn nový text
§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 jiné ZO, nebo se nezaeviduje na
příslušném RP OS KOVO nejpozději do 3 měsíců od zániku ZO;
f) zánikem OS KOVO.
(2) Vystoupení provádí člen OS KOVO písemným oznámením u své ZO, nebo na RP OS KOVO, u kterých je evidován. Současně s vystoupením
Doručením písemného oznámení o vystoupení zanikají všechna práva a povinnosti člena OS KOVO, a to k 1. dni měsíce následujícího po doručení
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oznámení o vystoupení. Nedostatek písemné formy oznámení o vystoupení má za následek jeho neplatnost. Oznámení o vystoupení musí být
písemné, jinak se k němu nepřihlíží.
§8
Vyloučení člena OS KOVO
(1) Vyloučení člena OS KOVO provádí usnesením výbor ZO nebo v případech uvedených v odstavci 2 a 5 tohoto paragrafu 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 OS KOVO, porušuje tyto Stanovy nebo
opakovaně neplní usnesení orgánů ZO a orgánů OS KOVO, na základě výsledku šetření jeho jednání.
(3) Výbor ZO vyloučí člena OS KOVO, pokud nesplňuje podmínky členství podle § 4 těchto Stanov.
(43) Vyloučen bez šetření může být člen OS KOVO, který neplatí řádně členské příspěvky po dobu 3 kalendářních měsíců, pokud se strany písemně
nedohodnou jinak.
(5) U člena evidovaného při RP OS KOVO vyloučení provádí Předsednictvo OS KOVO.
(64) 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.
Není-li bydliště v evidenci členů uvedeno, má se za to, že rozhodnutí o vyloučení je doručeno uplynutím 10 kalendářních dnů po jeho přijetí.
(75) 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.
(86) Člen OS KOVO může být z OS KOVO vyloučen v případech uvedených v odstavci 2 usnesením Předsednictva OS KOVO po předchozím
projednání příslušnou Radou KS OS KOVO. Předsednictvo OS KOVO si může vyžádat i stanovisko DaRK OS KOVO.
(97) 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) účastnit se na tvorbě a uskutečňování programu OS KOVO;
a) volit a svobodně vyjadřovat své názory, předkládat náměty a návrhy na zlepšení práce OS KOVO;
b) být volen do všech odborových orgánů OS KOVO a jeho organizačních jednotek na konference a Sjezdy OS KOVO, s výjimkou dle odst. 3 tohoto
paragrafu a dle § 32 odst. 3 těchto Stanov;
d) kritizovat na odborových schůzích, případně jako delegát nebo host na konferencích a Sjezdech OS KOVO činnost všech orgánů a funkcionářů
OS KOVO a ZO, státních orgánů a zaměstnavatelů a požadovat účinnou ochranu před postihem za oprávněnou kritiku;
pozn.: toto právo člena je obsaženo v ustanovení písm. f) tohoto odstavce
ec) na obhajobu svých pracovních, mzdových, ekonomických a sociálních práv a kulturních zájmů a na ochranu života a zdraví;
fd) na bezplatnou právní pomoc v pracovněprávních sporech před soudními a jinými orgány a v oblasti sociálněprávní, a to podle vnitřního
předpisu OS KOVO;
ge) na ochranu z titulu své funkce v odborových orgánech na všech stupních;
h) na využívání rekreačních, kulturních a jiných obdobných odborových zařízení a na další výhody, které pro svoje členy a jejich rodinné příslušníky
zabezpečuje ZO nebo OS KOVO;
if) obracet se se stížnostmi a připomínkami na kterýkoliv orgány OS KOVO, nebo orgán a jeho organizační jednotky organizační jednotky, požadovat
ochranu a podporu svých práv, hlavně v případech, kdy zaměstnavatel porušuje právní předpisy a kolektivní smlouvy;
jg) na podporu při stávkách organizovaných příslušnou ZO nebo OS KOVO, která je stanovena Stávkovým řádem OS KOVO a vnitřním předpisem
OS KOVO;
kh) 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;
li) v případech týkajících se jeho osoby nahlédnout do příslušných svazových písemností;.
m) využívat všech práv, které svým členům získá ZO anebo orgány OS KOVO.

8 | KOVÁK číslo 2/2017 | 30. ledna | Stanovy OS KOVO

(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, včetně příspěvků dle § 12 odst. 6 těchto Stanov;
c) účastnit se stávky, pro kterou hlasoval, v souladu se Stávkovým řádem OS KOVO;
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 orgánů 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 a povinností
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) f) a h) těchto Stanov na dobu nejdéle
šesti měsíců. O jeho použití rozhoduje svým usnesením výbor ZO, nebo 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.
Pozn.: přesun z odst. 5
(3) Sankčním opatřením vůči členům orgánů OS KOVO a organizačních jednotek OS KOVO a zástupcům OS KOVO a 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, výjimkou jeho použití vůči členům Předsednictva nebo Rady OS KOVO, kdy rozhoduje Rada OS KOVO;
b) odvolání z funkce usnesením Předsednictva OS KOVO, s výjimkou jeho použití vůči členům Předsednictva, nebo Rady OS KOVO, kdy rozhoduje
Rada OS KOVO.
(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 § 16 odst. 4.1 a 4.2 těchto Stanov. Sankční opatření vůči členům OS KOVO viz též § 8 těchto Stanov.
Pozn.: přesun do odst.2
§ 12
Členské příspěvky
(1) Každý člen OS KOVO je povinen platit OS KOVO členské příspěvky podle těchto Stanov. K jejich výběru OS KOVO zmocňuje těmito Stanovami
příslušné ZO a RP OS KOVO ve smyslu § 4 odst. 1 těchto Stanov. Členský příspěvek je splatný nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém
je splatná mzda nebo důchod.
(2) Členové OS KOVO, evidovaný v ZO s výjimkou členů uvedených v odstavcích 2.1 a 2.2 tohoto paragrafu, platí měsíčně členský příspěvek
stanovený ve výši nejméně 1 % z čisté mzdy nebo odměny z dohody, nebo ze starobního nebo invalidního důchodu. Čistou mzdou se pro účely
těchto Stanov rozumí hrubá mzda nebo plat po odečtení zálohy na daň 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 o pracovní činnosti zúčtovaná zaměstnanci
v každém kalendářním měsíci. Z nemocenské se členský příspěvek nevypočítává.
U těch ZO, kde není možnost srážení členských příspěvků zaměstnavatelem ve výši 1% z čisté mzdy, nebo odměny z dohody, může Předsednictvo
OS KOVO na základě návrhu ZO rozhodnout o placení členských příspěvků členů členy OS KOVO evidovanýchmi 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
z hrubé mzdy člena podle 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 pro příslušný kraj a odvětví (oddíl CZ NACE) podle údajů ČSÚ pro OS KOVO za každý uplynulý rok pro
případ, kdy nemá člen OS KOVO nemá k dispozici podklady podle písm. a) tohoto odstavce. Toto rozhodnutí platí po dobu jednoho roku.
(2.1) Členové OS KOVO, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými, platí měsíční členský příspěvek ve výši nejméně 150 Kč. Vyšší částka
může být stanovena vnitřním předpisem OS KOVO.
(2.1) Členové OS KOVO, kteří jsou zaměstnanci agentury práce, mohou na základě rozhodnutí Výboru ZO po projednání s RP OS KOVO platit
měsíční členský příspěvek ve výši 0,8 % průměrné hrubé měsíční mzdy pro příslušný kraj a odvětví (oddíl CZ NACE) podle údajů ČSÚ pro OS KOVO
za každý uplynulý rok.
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(2.2) Členové OS KOVO evidovaný při RP OS KOVO platí měsíčníě členský příspěvek ve výši nejméně 100 Kč. Vyšší částka může být stanovena
vnitřním předpisem OS KOVO.
(3) 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 % ze starobního, nebo invalidního důchodu, rozhoduje výbor ZO.
(4) 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.
(5)

O způsobu placení členských příspěvků rozhoduje jsou ZO, která je povinna a RP OS KOVO povinna povinny vést evidenci, placení členských
příspěvků s výjimkou členů evidovaných při RP OS KOVO. U těchto členů vede evidenci příslušné RP OS KOVO. Tuto evidenci je povinna ZO
a RP OS KOVO nejméně 5 let ji archivovat a na vyžádání ji předložit členům Dozorčí a revizní komise (dále jen „DaRK“) OS KOVO.

(6)

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
§ 13
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.
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.
§ 13 a
Odborná pracoviště OS KOVO slouží k zabezpečení poslání odborového svazu, užšího kontaktu s členskou základnou, pro konzultační a praktickou
pomoc odborovým základním organizacím a členům OS KOVO, dále pro organizaci organizační a k finanční zajištění činnosti seskupení členů,
volebních obvodů a krajských sdružení OS KOVO a seskupení členů. Odborná pracoviště jsou výkonnou složkou OS KOVO působící uvnitř OS KOVO
a na základě pověření i ve vztahu k vnějším subjektům. Jsou jimi:
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 organizační jednotky s právní osobností a bez právní osobnosti. Organizační jednotky vytvářejí své orgány.
(2) Organizačními jednotkami OS KOVO, danými těmito Stanovami s právní osobností jsou:
a) základní organizace OS KOVO;
b) sdružení základních organizací OS KOVO;.
c) volební obvody (dále též „VO“);
(3) Organizačními jednotkami OS KOVO bez právní osobnosti jsou:
ea) seskupení členů OS KOVO u jednoho zaměstnavatele evidovaných při RP OS KOVO (dále jen „seskupení členů“);
cb) volební obvody (dále též „VO“);
dc) krajská sdružení OS KOVO (dále též „KS OS KOVO“).
(34) O zřízení dalších organizačních jednotek OS KOVO může rozhodnout Rada OS KOVO.
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(45) Za zřízené dle odst. 3 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:
a) orgány odvětvových sekcí;
b) 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;.
f) Rada sekcí;
g) Rada sekce.
(2) Sjezd OS KOVO, Rada OS KOVO, Předsednictvo OS KOVO a orgány organizačních jednotek OS KOVO mohou svým usnesením zřídit a zrušit
stálé nebo dočasné komise pro řešení specifických problémů a zastupování OS KOVO nebo organizačních jednotek v příslušných specifických
záležitostech jako další orgány OS KOVO nebo organizačních jednotek OS KOVO.
(3) Předsednictvo OS KOVO může svým usnesením zřídit a zrušit odvětvové sekce zejména za účelem zajištění činnosti při vyjednávání kolektivních
smluv vyššího stupně (dále jen „KSVS“).
HLAVA DRUHÁ – ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY OS KOVO
§ 16
Základní organizace OS KOVO, sdružení základních organizací OS KOVO a jejich orgány
(1) Základní organizační jednotkou OS KOVO je ZO. Minimální počet členů OS KOVO evidovaných v ZO je 5.
(1.1) ZO a sdružení základních organizací OS KOVO mají právní subjektivitu 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 odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
(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.
(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 zakládá základní organizaci zápisem do Rejstříku organizačních jednotek OS KOVO (dále jen „Rejstřík“), a to na základě
žádosti ustavující schůze nebo konference fyzických osob. OS KOVO zřizuje zakládá sdružení základních organizací zápisem do Rrejstříku 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. Bližší podmínky upravuje vnitřní předpis OS KOVO.
Podmínkou zřízení ZO je předchozí působení seskupení členů u zaměstnavatele (nebo zaměstnavatelů). Na základě doporučení příslušného RP OS
KOVO může příslušná rada KS OS KOVO rozhodnout o okamžitém založení ZO. Bližší podmínky upravuje vnitřní předpis OS KOVO.
(4) ZO zaniká se zrušuje na vlastní žádost po usnesení členské schůze nebo konference o zrušení výmazem z Rejstříku, a to buď s likvidací, nebo
bez likvidace (v případě právního nástupce zanikající ZO). ZO zaniká výmazem z veřejného rejstříku. Bližší podmínky upravuje vnitřní předpis OS
KOVO.
(4.1) ZO může být zrušena rozhodnutím Rady OS KOVO v případech prokazatelného porušování poškozování zájmů 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.
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(4.3) K zániku ZO dochází vždy až k datu výmazu ZO z veřejného rejstříku. Do té doby 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 evidovanýché v této ZO, s výjimkou příspěvků podle § 12 odst. 3 a 6. V případě poskytnutí ZO nadstandardní služby stanovené
vnitřním předpisem OS KOVO může Předsednictvo OS KOVO pro tuto ZO rozhodnout o zvýšeném odvodu včetně výše a doby jeho odvádění. 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 mohou odvádět na účelová konta k tomu účelu zřízená dodatkové odvody z vybraného objemu členských příspěvků členů OS KOVO
evidovaných v ZO nad rámec předchozího odstavce. ZO může na základě usnesení členské schůze nebo konference 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 tohoto paragrafu.
(5.2) ZO mohou dle svých potřeb na základě schválení členskou schůzí nebo konferencí vybírat zvýšené členské příspěvky nad rámec povinného
členského příspěvku, stanoveného těmito Stanovami v § 12. Tyto prostředky lze použít výhradně na zajištění činností ZO nebo na zajištění činností
dle odst. 5.1 tohoto paragrafu Stanov.
(6) ZO a její orgány se řídí právními předpisy, těmito Stanovami, vnitřními předpisy OS KOVO a usneseními orgánů OS KOVO uvedených v § 15 odst.
1 písm. a) až e) těchto Stanov, usneseními členské schůze nebo konference ZO a vnitřními dokumenty ZO dle § 16 odst. 7 těchto Stanov.
(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 Regionálního pracoviště RP OS KOVO k založení do Rejstříku
organizačních jednotek s právní subjektivitou. 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 ZO, a to nejpozději do 60 dnů od doručení žádosti.
(9) Základním článkem ZO je zejména odborový úsek reprezentovaný úsekovým důvěrníkem. Při větším počtu členů OS KOVO je vhodné vytvářet
z odborových úseků odborové útvary (např. dílenské odborové organizace, dílenské odborové rady, odborové rady úsekových důvěrníků).
(109) Statutárním orgánem ZO vykonávajícím právní subjektivitu a jednajícím jejím jménem je volený výbor ZO. Jako výkonný orgán řídí činnost ZO
mezi členskými schůzemi nebo konferencemi. 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.
(10.1) 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:
a) kontrolovat dodržování těchto Stanov, usnesení a vnitřních předpisů OS KOVO a usnesení členských schůzí nebo konferencí;
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.
12) ZO povinně ustavuje povinně 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 principů zásad těchto Stanov v její výhradní pravomoci. Výbor ZO může část svých pravomocí,
včetně práva spolurozhodování, delegovat orgánům nižších článků ZO nebo orgánům jiných organizačních jednotek OS KOVO nebo jiných
organizačních jednotek 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 se těmito Stanovami OS KOVO,
s péčí řádného hospodáře a odpovídají ZO nebo 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 písemné právní úkony, zejména kolektivní smlouvu. Podepisování se děje tak, že
k vytištěnému nebo napsanému názvu ZO, jménu, příjmení a označení funkce připojí svůj vlastnoruční podpis.
(17) Vnitřní předpis ZO, respektující vnitřní předpisy OS KOVO, může stanovit další pravomoci jednotlivých funkcionářů ZO.
(18) Zřídit profesionální útvar pro pomoc ZO si mohou ty ZO, které se dohodly na jeho zřízení a které přispívají na krytí jeho nákladů.
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(1918) 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, na žádost Výkonného vedení OS KOVO předložit Výkonnému vedení OS KOVO na jeho
žádost všechny doklady vztahující se k evidenci členů OS KOVO, vybírání členských příspěvků členů OS KOVO a k odvádění 25% z celkové částky
stanovených členských příspěvků členů OS KOVO evidovaných v příslušné ZO a k odvodům stanoveného podílu členských příspěvků na účet OS
KOVO.
(2019) ZO je povinna umožnit kontrolu DaRK OS KOVO s povinností 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 výbor ZO rozporná stanoviska Předsednictvu OS KOVO do 15 dnů po doručení výsledků kontroly.
(2120) ZO Podle účelnosti mohou ZO 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 zaměstnavateleů, u kterého nepůsobí ZO, může působit OS KOVO prostřednictvím seskupení členů. odborového zástupce, nebo výboru
seskupení členů. Minimální počet členů OS KOVO v seskupení členů jsou 3. Seskupení členů zřizuje OS KOVO zápisem do Rejstříku. Seskupení
členů ruší OS KOVO výmazem z Rejstříku.
(2) Seskupení členů nemá právní subjektivitu.
(3) (2) Orgánem zastupujícím členy OS KOVO v seskupení členů je odborový zástupce, nebo výbor seskupení členů. Odborovým zástupcem nebo
členem 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 výbor
seskupení členů jsou 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 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 jeden a maximální počet odpovídá počtu zástupců v Radě OS KOVO za příslušné KS OS KOVO.
O počtu VO rozhoduje příslušné KS OS KOVO.
(4) 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.
(5) Zástupce příslušného KS OS KOVO se volbou v příslušném VO stává členem Rady OS KOVO.
(6) VO svolává příslušný zástupce KS OS KOVO v Radě OS KOVO nebo na základě požadavku nejméně 1/3 ZO v příslušném VO zmocněnec KS OS
KOVO. VO může svolat také zmocněnec KS OS KOVO nebo Výkonné vedení OS KOVO.
(7) Povinnosti a práva 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.
c) odpovídá za obousměrný přenos informací mezi orgány OS KOVO a ZO příslušného VO a za prosazování usnesení přijatých orgány OS KOVO
uvedenými v § 15 odst. 1 písm. a) až e) těchto Stanov;
d) zastupuje ZO příslušného VO v rozsahu delegovaných pravomocí.
§ 18 Krajské sdružení OS KOVO (KS OS KOVO)
(1) KS OS KOVO je účelové seskupení ZO a seskupení členů 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 ZO organizačních jednotek.
(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 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
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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) Povinnosti a práva 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 ZO organizačních jednotek a být informován o jejich veškeré činnosti příslušných ZO;
c) odpovídá za obousměrný přenos informací mezi orgány OS KOVO, členy Rady OS KOVO za příslušné KS OS KOVO a ZO organizačními
jednotkami příslušného KS OS KOVO, za prosazování usnesení přijatých orgány OS KOVO uvedenými v § 15 odst. 1 písm. a) až e) těchto
Stanov;
d) zastupuje ZO příslušného KS OS KOVO;
ed) 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) dle § 30 odst. 3 těchto Stanov. je usnášeníschopná, 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 konference KS OS KOVO usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 40 % účastníků s hlasem
rozhodujícím. V tomto případě rozhodnutí přijímáají nejméně 3/4 většina přítomných.
(7.2) Konference KS OS KOVO se účastní s hlasem rozhodujícím:
a) zástupci ZO a seskupení členů 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 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,
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.
(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.
HLAVA TŘETÍ – ORGÁNY OS KOVO
§ 19 Sjezd OS KOVO
(1) Sjezd OS KOVO je nejvyšším orgánem OS KOVO. Sjezd OS KOVO projednává a schvaluje zejména:
a) jednací řád Sjezdu OS KOVO;
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ab) zprávu Rady OS KOVO o činnosti a plnění usnesení předcházejícího Sjezdu OS KOVO;
bc) zprávu DaRK OS KOVO;
cd) program a další činnost OS KOVO;
de) Stanovy včetně zásad hospodaření;
ef) zprávu o hospodaření s centrálně použitými prostředky OS KOVO;
fg) volební řád orgánů sjezdu OS KOVO;
pozn.: navrhuje se volební řád sjezdu odlišit od volebního řádu pro ostatní organizační a orgány OS KOVO
gh) počet a základní členění KS OS KOVO;
hi) počet členů Rady OS KOVO pro příslušná KS OS KOVO.
(2) Sjezd OS KOVO volí Výkonné vedení OS KOVO.
(2.1) Sjezd potvrzuje zvolené členy DaRK OS KOVO.
(43) Řádný Sjezd OS KOVO se koná pravidelně každé čtyři roky.
(3) Rada OS KOVO svolává:
a) řádný Sjezd OS KOVO nejméně 4 měsíce předem;
b) mimořádný Sjezd OS KOVO nejméně 1 měsíc předem.
(4) Sjezd OS KOVO svolává Rada OS KOVO. Řádný sjezd svolává Rada OS KOVO 4 měsíce předem, mimořádný sjezd nejméně 1 měsíc předem.
(5) Mimořádný Sjezd OS KOVO se koná, jestliže o to požádá DaRK OS KOVO nebo je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
a) o svolání Sjezdu OS KOVO požádají KS OS KOVO, která souhrnně reprezentují alespoň 1/3 členů OS KOVO podle § 12 odst. 2 těchto Stanov;
b) o svolání Sjezdu OS KOVO požádají alespoň 3/4 členů Rady OS KOVO.
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) Rada OS KOVO stanoví, kdo má právo zúčastnit se Sjezdu OS KOVO s hlasem poradním nebo jako host. 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 náhradní Sjezdu OS KOVO tak, aby se konalo nejdříve za 14 dnů a nejpozději do 3 měsíců po přerušení. V takovém případě Náhradní
Sjezd OS KOVO se stává na dalším zasedání usnášeníschopným při jakémkoli počtu delegátů.
(11) Sjezd OS KOVO se řídí svým jednacím řádem. který schvaluje úvodem svého zasedání.
§ 20
Rada OS KOVO
(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 volební řád orgánů OS KOVO a organizačních jednotek OS KOVO a jednací řád Rady OS KOVO;
c d) schvaluje rozpočet OS KOVO, projednává výsledky hospodaření OS KOVO, rozhoduje o zásadách správy majetku OS KOVO, schvaluje, mění
a ruší vnitřní předpisy OS KOVO (pokud nejsou ve výhradní kompetenci Sjezdu nebo Výkonného vedení OS KOVO), a statuty fondů, základní
dokumenty právnických osob zakládaných OS KOVO a profesionální strukturu OS KOVO;
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de) svolává Sjezd OS KOVO;
ef) 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;
fg) provádí změny a dodatky v příslušnosti ZO ke KS OS KOVO;
gh) předkládá Sjezdu OS KOVO návrhy na změnu členění a počtu KS OS KOVO a počty jejich zástupců v Radě OS KOVO;
hi) schvaluje a ruší účast OS KOVO v republikových a mezinárodních odborových centrálách;
i) ratifikuje smlouvy a dohody zavazující OS KOVO nad rámec vnitřních předpisů OS KOVO;
j) přijímá zásadní stanoviska a konkrétní návrhy OS KOVO k jednání se státními orgány a organizacemi zaměstnavatelů na republikové úrovni;
k) plní úkoly dle Stávkového řádu OS KOVO;
lj) zřizuje a ruší stálé a dočasné komise; kterým může delegovat část svých pravomocí; povinně zřizuje komisi pro kolektivní vyjednávání a komisi
pro Stanovy OS KOVO;
mk) schvaluje vytváření RP 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 jejím
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 se účastní s hlasem poradním:
a) vedoucí odborných pracovišť OS KOVO;
ba) členové zástupce DaRK OS KOVO;
c) šéfredaktor časopisu KOVÁK; (pozn.: bude dán do jednacího řádu R-OS)
db) 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;
b) vydává schvaluje vnitřní předpisy OS KOVO (pokud nejsou ve výhradní kompetenci Sjezdu OS KOVO, Rady OS KOVO nebo Výkonného vedení OS
KOVO), a schvaluje statuty fondů a základní dokumenty právnických osob zakládaných OS KOVO v případech nebezpečí z prodlení;
c) schvaluje akce mezinárodní činnosti OS KOVO;
d) má právo šetření v orgánech a organizačních jednotkách OS KOVO. Dále má právo iniciovat šetření i prostřednictvím DaRK OS KOVO;
e) kontroluje personální politiku a hospodaření OS KOVO;
f) 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.
(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;
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b) vedoucí úseků OS KOVO;
cb) 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.
(76) 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:

ALT. I:
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.

ALT.II:
a) předseda OS KOVO,
b) dva 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 - členů Výkonného vedení OS KOVO - je následující: Členové Výkonného vedení OS KOVO zastupují OS
KOVO v plném rozsahu samostatně. Písemná právní úkony jednání, jimiž OS KOVO vznikají závazky, a úkony právní jednání v oblasti finanční 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.
(3.1) Členové statutárního orgánu OS KOVO mají samostatnou občanskoprávní a trestní odpovědnost podle právních předpisů.
(4) 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.
(5) 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.
(6) Předseda OS KOVO je zástupcem a reprezentantem vystupuje za OS KOVO zejména:
a) v oblasti národních a nadnárodních odborových centrál, jichž je OS KOVO členem;
b) v tripartitních a bipartitních orgánech s celostátní nebo nadstátní působností;
c) vůči orgánům státní moci a celostátním zákonodárným sborům;
d) vůči orgánům politických stran v celostátní působnosti;
e) vůči masmédiím s celostátní působností;.
f) v pracovněprávních vztazích uvnitř OS KOVO.
(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.
(7) 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.
(8) 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.
(9) Na návrh Předsednictva OS KOVO může Rada OS KOVO usnesením nebo předpisem delegovat jednotlivým členům Výkonného vedení OS KOVO
další pravomoci a odpovídající odpovědnost, eventuálně změnit rozdělení pravomocí a odpovědnosti.
(9) Výkonné vedení OS KOVO:
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) schvaluje vstupní návrh kolektivních smluv vyššího stupně;
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d) řídí stálé a dočasné komise a odvětvové sekce podle § 20 odst. 3 písm. j) Stanov OS KOVO.
§ 23
Dozorčí a revizní komise OS KOVO
(1) DaRK OS KOVO má 13 členů. a jJe složena ze zvolených zástupců z členů OS KOVO zvolených v jednotlivých KS OS KOVO. s tím, že Každé KS OS
KOVO má právo zvolit volí do DaRK OS KOVO jednoho zástupce 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.
(2) DaRK OS KOVO zejména:
a) kontroluje dodržování těchto Stanov, usnesení Sjezdu orgánů OS KOVO a závazných dokumentů vnitřních předpisů a dokumentů přijatých OS
KOVO;
b) kontroluje účelnost vynakládání finančních prostředků a efektivnost při správě majetku OS KOVO, včetně hospodaření se svěřenými prostředky
a majetkem v OS KOVO a organizačních jednotkách OS KOVO;
pozn.: upraveno na základě usnesení Rady OS KOVO
c) kontroluje vyřizování stížností členů OS KOVO došlých orgánům OS KOVO;
d) kontroluje vedení evidence placení členských příspěvků ZO a RP OS KOVO.
d) kontroluje hospodaření orgánu, plnění schválených rozpočtů, dbá na správné vedení výkaznictví a evidence finančních prostředků a majetku OS KOVO;
e) kontroluje zákonnost likvidace finančních prostředků a majetku ZO při jejím zániku a písemně informuje o výsledku kontroly Výkonné vedení OS KOVO;
f) rozhoduje o způsobu vypořádání nemovitého majetku mezi organizačními jednotkami OS KOVO v případě jejich slučování nebo rozdělování,
jestliže se neshodnou (§ 25 odst. 7).
(3) Tyto pravomoci uplatňuje DaRK OS KOVO při kontrole všech orgánů a organizačních jednotek OS KOVO.
(4) Kontrolou dle odst. 2 písm. b) může VV OS KOVO na základě žádosti DaRK OS KOVO pověřit zaměstnance OS KOVO, popřípadě třetí osobu.
(5) 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.
HLAVA ČTVRTÁ – ODVĚTVOVÉ SEKCE
§ 24
(1) Jednotlivíé členové a kolektivy členů OS KOVO mohou prostřednictvím ZO a Seskupení členů mohou na obhajobu svých oprávněných zájmů a potřeb
využívat také činnosti odvětvových sekcí. Sekce jsou budovány výlučně na odvětvovém, oborovém a výrobním 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 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. Volí a odvolává orgány sekce. V souladu s programem OS
KOVO stanoví cíle sekce. Valnou hromadu svolává Rada sekce nejméně jedenkrát ročně. ZO může 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. Počet členů Rady sekce stanoví Předsednictvo OS KOVO. Rada sekce zasedá minimálně 2x ročně, o mimořádném
zasedání Rady sekce může rozhodnout Výkonné vedení OS KOVO.
(4) Rada sekce si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Funkční období Rady sekce je čtyřleté.
(5) Sekce vzniká na základě usnesení ustavující valné hromady rozhodnutím Předsednictva OS KOVO.
(6) Členství ZO v sekci vzniká zasláním evidenčního listu na rozhodnutím Výkonného vedení OS KOVO o přijetí ZO za člena sekce na základě
písemné žádosti.
(7) Koordinačním orgánem sekcí je Rada sekcí, tvořená předsedy jednotlivých sekcí, která si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Rada
sekcí zasedá minimálně 1x ročně, o mimořádném zasedání Rady sekcí může rozhodnout Výkonné vedení OS KOVO.
(8) Členství v sekci zaniká:
a) rozhodnutím ZO o vystoupení ze sekce doručeným písemnou formou Výkonnému vedení OS KOVO a předsedovi příslušné sekce;
b) usnesením valné hromady sekce o zrušení členství ZO, která neplní povinnosti člena sekce vyplývající z programu, cílů a závěrů orgánů sekce;
c) usnesením valné hromady sekce o zrušení zastupování ZO členem neplnícím povinnosti člena sekce po předchozím projednání tohoto stavu
v příslušné ZO, a to zpravidla předsedou nebo místopředsedou sekce. Proti rozhodnutí podle písmene b) nebo c) se ZO může odvolat do 30 dnů
k Předsednictvu OS KOVO.

18 | KOVÁK číslo 2/2017 | 30. ledna | Stanovy OS KOVO

(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.

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.
(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, včetně vkladu do obchodní společnosti, nadace nebo jiné právnické osoby, je povinna tuto skutečnost projednat s Předsednictvem
OS KOVO, a pokud to vyplývá z nabývacího titulu k tomuto majetku, požádat Předsednictvo OS KOVO o předchozí souhlas s tímto převodem.
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, příp.
§ 16 odst. 4.1 a 4.2 těchto Stanov.
(6) V případě 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.
(8) Kontrolu hospodaření s majetkem OS KOVO provádí v souladu s těmito Stanovami a předpisy OS KOVO DaRK OS KOVO nebo pověřená osoba.
(9) Na základě usnesení Rady KS OS KOVO nebo na základě pověření Výkonným vedením OS KOVO má příslušné RP OS KOVO, do jehož působnosti
ZO spadá, právo provedení kontroly hospodaření a účetnictví ZO. Tímto není dotčeno právo kontroly DaRK OS KOVO nebo DaRK ZO.
pozn.: řešeno v § 29
§ 26
Finanční prostředky OS KOVO a ZO
(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, ap., popř. případně příjmy z podnikání.
d) členské příspěvky členů evidovaných při RP OS KOVO jsou zdroji finančních prostředků OS KOVO.
(2) Členské příspěvky
(2.1) Podíl na členských příspěvcích členů OS KOVO evidovaných v ZO stanovený dle § 16 odst. 5 Z celkové částky stanovených členských příspěvků
OS KOVO, s výjimkou příspěvků podle § 12 odst. 3 2 a dalších členských příspěvků podle § 12 odst. 6 těchto Stanov odešle ZO do posledního dne
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je splatná mzda nebo plat (v souladu s § 12 odst. 2 těchto Stanov), případně starobní nebo invalidní
důchod, ze kterých se příspěvky vypočítávají, 25 % na účet je příjmem OS KOVO. Nezaplacené členské příspěvky podle předchozí věty, nebo jejich
část jsou pohledávkou OS KOVO za ZO. 75 % Zbývající část členských příspěvků je zdrojem finančních prostředků ZO.
(2.2) ZO s počtem členů OS KOVO menším než 30 může provádět odvod podle předchozího odstavce obdobným způsobem najednou za
kalendářní čtvrtletí po oznámení na OS KOVO. V jiném případě je možno odvádět členské příspěvky dle předchozí věty pouze s předchozím
souhlasem Předsednictva OS KOVO.
(2.32) OS KOVO po obdržení poukazované částkyu příspěvků obdrženou podle odst. 2.1 nebo a 2.2 tohoto paragrafu rozdělí uvedených 25 %
odváděných prostředků následujícím způsobem:
4 % záložní fond;
96 % na činnost OS KOVO.
Pokud výsledek hospodaření OS KOVO za uplynulý kalendářní rok vykáže přebytek, bude tento zúčtován se záložním fondem.

(2.43) Pokud ZO nepoukáže částku příspěvků podle odst. 2.1 nebo 2.2 tohoto paragrafu, jak je stanoveno, může Předsednictvo OS KOVO po
prošetření a informování ZO rozhodnout o případných opatřeních vůči této ZO.
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.
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(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.
(4.2) Záložní fond tvoří základní rezervu OS KOVO. Tvorba a čerpání záložního fondu jsou upraveny vnitřním předpisem OS KOVO. Pokud výsledek
hospodaření OS KOVO za uplynulý kalendářní rok vykáže přebytek, bude tento zúčtován se záložním fondem.
(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;příspěvky odborovým centrálám;
d) 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
Předmět činnosti OS KOVO a ZO
podle obchodního a živnostenského zákona
(1) K materiálnímu zajištění poslání, úkolů, cílů a činnosti OS KOVO ve smyslu § 2 a § 3 těchto Stanov může OS KOVO a ZO zakládat podnikatelské
subjekty v souladu s obchodním zákoníkem za účelem využití svého majetku a jako doplňkový zdroj svých příjmů. Také se v těchto subjektech
mohou účastnit jako společníci.
(1.1) K materiálnímu zajištění poslání, úkolů, cílů a činnosti OS KOVO ve smyslu § 2 a § 3 těchto Stanov mohou OS KOVO a ZO podnikat na základě
živnostenského zákona ve všech živnostech volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných za podmínky, že budou splňovat předpoklady uvedené
ve zvláštním zákoně (zákon o živnostenském podnikání). Jedná se zejména o:
a) zprostředkování obchodu a služeb maloobchod a velkoobchod;
b) hostinská činnost;
c) ubytovací služby;
d) provozování cestovní kanceláře;
e) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti;
f) masérské, rekondiční a regenerační služby;
g) silniční motorová doprava;
h) provozování kulturních, kulturněvzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních
a obdobných akcí;
i) výroba, obchod a služby jinde nezařazené;
j) poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.
V dalších živnostech mohou ZO podnikat, pokud tak stanoví statut příslušné ZO.
Pozn.: přeneseno do §2 - předmět činnosti OS KOVO
§ 28
Rozpočty a účetnictví v 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 kontrolu a revizi hospodaření OS KOVO nebo ZO a jeho organizačních jednotek se volí DaRK OS KOVO v souladu s těmito Stanovami.
(2) ZO je povinna příslušnému RP OS KOVO minimálně 1x za 4 roky předložit ke kontrole řádné odvádění podílu členských příspěvků na OS KOVO
a konzultaci vedení svého účetnictví. konzultovat s příslušným RP OS KOVO správnost vedení svého účetnictví.
(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.
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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) Rozhodnutí orgánu se přijímá na jeho zasedání souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím, pokud není v těchto
Stanovách, případně vnitřních předpisech OS KOVO uvedeno 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 třetina 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). Orgány musí způsob použití tohoto druhu hlasování upravit ve svém jednacím řádu.
(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 Europen 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.
(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 nadpoloviční většina členů Radya OS KOVO.
(7) OS KOVO se nemůže stát kolektivním členem žádné politické strany nebo hnutí.
§ 32 Výkonné složky OS KOVO
(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) Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci OS KOVO s pracovním poměrem uzavřeným na základě pracovní smlouvy a OS KOVO se řídí obecně
platnými právními předpisy, kolektivními smlouvami a vnitřními předpisy OS KOVO.
(3) S výjimkou kandidatury na člena Výkonného vedení OS KOVO může být člen OS KOVO z řad zaměstnanců OS KOVO volen do orgánů OS KOVO
jen ve volebním obvodu, ke kterému přísluší ZO zaměstnanců OS KOVO.
(42) Odměny a náhrady cestovních výdajů členů statutárních orgánů, dalších orgánů OS KOVO a jeho organizačních jednotek (funkční požitky),
kteří nejsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k OS KOVO daném pracovní smlouvou, se řídí vnitřními předpisy OS KOVO a ZO,
schválenými v případě OS KOVO Radou OS KOVO, v případě ZO jejím nejvyšším orgánem.
(53) Náhrady poskytované v souvislosti s výkonem funkce řeší vnitřní předpis OS KOVO.
(6) Členům statutárních a dalších orgánů, kteří nejsou v pracovním poměru k OS KOVO, náleží z titulu práce pro OS KOVO náhrady cestovních
výdajů dle vnitřního předpisu OS KOVO.

ČÁST ŠESTÁ – PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ§ 33
Zánik OS KOVO
(1) O rozpuštění, rozdělení nebo sloučení OS KOVO rozhoduje Sjezd OS KOVO nejméně tříčtvrtinovou většinou 3/4 přítomných delegátů, přičemž
musí být splněna podmínka usnášeníschopnosti Sjezdu OS KOVO dle (§ 19 odst. 9 a 10).
(2) O vypořádání majetku a pohledávek při zániku OS KOVO rozhoduje poslední Sjezd OS KOVO.
Paragrafy 34, 35 a 35a budou upraveny legislativně technicky v souladu s právními předpisy.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON)

Řešíme problémy spojené s bydlením
NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTORŮ
Působíme vedle sebe SBD a společenství vlastníků s odloženým vznikem. Jeden nájemce si v našem
domě udělal z části společné chodby ve sklepě další sklep bez souhlasu vlastníků. Zahradil tak vypouštěcí ventily od ústředního topení. Kam se máme obrátit, aby tento „dodatečný“ sklep nájemce odstranil? Je nájemce povinen uhradit nějakou finanční částku za užívání společných prostor.
Zahradil to už před 4 roky.
J. K., Ostrava
Tento problém musí
řešit s bytovým družstvem, které jako většinový vlastník je
zároveň správcem, a navíc uvedený
nájemce je zřejmě člen družstva. Vlastníkem společných prostor je družstvo
a SVJ bez právní osobnosti.

Jedná se o neoprávněné užívání společných prostor, kdy si nájemce, člen
družstva, bez svolení vlastníků domu zahradil společné prostory a vytvořil si tak
další sklep. Sklep se v nájemném platí.
Uživatel sklepních prostorů se úmyslně
bezdůvodně obohatil na úkor druhých,

a proto musí zaplatit nájemné za celou
dobu 4 let. Rozhodně nelze, aby nájemce, bez toho aniž by měl smlouvu, se
sám rozhodl, že bude užívat společný
prostor, navíc s tím, že zamezí přístup
k ventilům od ústředního topení.

BEZ ELEKTŘINY NESLOUŽÍ BYT SVÉMU ÚČELU
Od roku 1992 bydlím v bytě v nájmu. V celém bytě mi najednou vyhořely rozvody elektřiny. Všechny elektrospotřebiče
mám přitom v pořádku, ani k žádnému přepětí nedošlo. Dům je z roku 1990. V bytech máme na elektřinu úplně všechno i ohřev vody a topení. Uvedenou vážnou závadu v rozvodu elektřiny jsem bezodkladně nahlásila pronajímateli. Ten
mi sdělil, že do bytu pošle elektrikáře, ale já že musím odstranění závady zaplatit. Je to opravdu tak ?
											
M. L., Vrané nad Vltavou
Pronajímatel vám na základě nájemní
smlouvy předal byt k bydlení a bez elektřiny v bytě nemůže byt k bydlení sloužit.
Také kolaudační rozhodnutí jistě zní na
dům s byty s elektroinstalací. Pronajímatel má povinnost udržovat po dobu
nájmu byt a dům ve stavu způsobilém
k užívání. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy sou-

visející s užíváním bytu; vyhořelé rozvody elektřiny nepatří k běžné údržbě ani
k drobným opravám bytu, jak je možné
si ověřit nahlédnutím do nařízení vlády
č. 308/2015 Sb.
Z uvedeného vyplývá, že tuto vážnou
závadu v bytě, skoro bych uvedla havárii, musí na své náklady odstranit pronajímatel, coby vlastník celého domu,

který odpovídá za to, že rozvody elektřiny v bytě budou bez závad, že bude provedena revize i těchto nových rozvodů.
Také kdyby vám v příčinné souvislosti
s tím, že jste byla v bytě bez elektřiny,
nebo samotným vyhořením elektřiny
vznikla škoda, nese za ni rovněž odpovědnost pronajímatel.

Práva
spotřebitele
| JUDr.
Zdeňka
Vejvalková,
poradce
ve věcech
spotřebitelského
práva
Sociální
okénko | Ing.
Marcela
Hříbalová,
specialistka
úseku
odborové
politiky OS KOVO

Jak
můžete
reklamovat
vadný dárek?
Souběh
podpory
a starobního
důchodu
Dostal jsem jako dárek elektrickou pilu. Následující den jsem šel nařezat dřevo, pila však fungovala
jen několik minut. Synovec ji koupil na internetu. Je to moje první věc takto pořízená, nemám s reklamací toho typu zkušenosti a nechci pochybit. Navíc mám problém v tom, že v balíčku s dárkem
nebyla účtenka nebo doklad o koupi.
		
P. H., Blatná
Jak uvádíte, synovec
zboží zakoupil po
internetu. Nepředal
vám paragon ani fakturu. Většina těchto obchodů (e-shopů)
zasílá faktury či potvrzení o zakoupení
zboží elektronicky. Pokud tomu tak bylo
i v tomto případě, nebude jistě problém
požádat synovce o elektronické přeposlání tohoto dokladu. Neváhejte však,
protože vám běží 14denní lhůta, kterou
spotřebiteli dává zákon k odstoupení
od smlouvy, a to bez udání důvodu. Je
to pro vás výhodnější než zboží reklamovat. Ovšem to lze učinit jen v pří-

padě, že jste pilu nijak neopotřeboval.
Postačí, když zboží zabalíte, pošlete
zpět dodavateli-prodejci doporučeným balíkem, do něhož vložíte dopis
o odstoupení. Důvod odstoupení není
třeba uvádět. Tato možnost „bez udání
důvodu“ je zakotvena přímo v zákonu.
Problém je však v tom, že kupujícím byl
váš synovec, s nímž bude prodejce komunikovat. Jsou dvě možnosti: Dohodnout se se synovcem, že budete jednat
jeho jménem, nejlépe je přiložit k dopisu o odstoupení ověřenu plnou moc synovce k vyřízení odstoupení. Nejlépe by
však bylo, kdyby odstoupení od smlou-

vy vyřídil synovec. Vrácenou hotovost
– cenu, vám předal a vy si pak koupil
novou pilu. Dostačující je, když k zásilce
přiložíte dopis o odstoupení od kupní
smlouvy. Viz vzor na další straně.
Tuto možnost nelze využít po výše
uvedené zákonné lhůtě. Poté by vám
zbývala pouze možnost reklamace.
Dnem doručení prodejci je odstoupení
od smlouvy platné, neboť tak stanoví
zákon. Prodejce musí vrátit cenu, kterou jste za zboží zaplatil, resp. kterou
zaplatil váš synovec. Na váš dopis nemusí prodejce vůbec reagovat, nemá
totiž možnost s odstoupením od smloupokračování na str. 16
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dokončení ze str. 15

						
V Blatné dne …… 2017
Dobrý den,
dne xx. 1. 2017 mi byla doručena elektrická pila, která byla objednána dne
……, číslo objednávky……… Toto zboží Vám vracím a sděluji, že tímto odstupuji
od kupní smlouvy. Cenu zaplacenou za zboží mi vraťte nejpozději do 14 dnů
na číslo mého účtu (účet synovce) ………, nebo složenkou na moji adresu (opět
synovce) …………..
Přílohy: Doklad o objednávce, doklad o úhradě ceny zboží, plná moc k vyřízení
odstoupení (viz níže – postoupení práva reklamovat).
Jméno, příjmení, adresa a podpis (synovce)
vy nesouhlasit. Pokud by do cca 14 dní
peníze nevrátil, bylo by třeba ho urgovat doporučeným dopisem. Pokud by
nereagoval ani poté, bylo by nutno se
obrátit na soud. V každém případě vám
doporučuji, abyste si na stránkách internetového obchodu našel informace
o odstoupení od smlouvy a reklamaci.
Jde o povinné informace, které musí být
uvedeny i u dokladu o koupi zboží. Jinak
by se vám lhůta k odstoupení prodloužila až o jeden rok + 14 dnů.
A jak je to, když zjistíte vadu u zboží zakoupeného jako dárek v běžném

kamenném obchodě a nedostali jste
k dárku paragon?
I v tomto případě můžete reklamovat,
i když nemáte doklad o koupi. Pak je na
vás prodejci prokázat, že zboží je zakoupené v jeho obchodě a kdy bylo zakoupeno (jedině tím zjistí, zda ještě běží
záruční lhůta). Z tohoto důvodu musíte
oslovit dárce s prosbou o doklad o koupi. Případně, nemá-li ho uschovaný, je
třeba, aby vám dárce dosvědčil, že zboží bylo koupeno právě u toho prodejce
a v který den. Pokud platil kartou, může
prodejci předložit výpis z účtu apod.

Pokud jde o odpovědnost za vady,
vzniká mezi prodejcem a kupujícím
– tedy dárcem, ten pak má právo reklamovat, nikoliv vy jako obdarovaný.
Na účtenkách nebývá uvedeno jméno,
proto nebývá v těchto případech problém s přijetím reklamace. Problém
může vzniknout právě při dokazování
koupě z výpisu účtu. V těchto případech je nejlépe ihned doložit písemné
postoupení práva reklamovat s ověřeným podpisem:
V Blatné dne …… 2017
Postoupení práva reklamovat.
Já (jméno, příjmení, adresa) tímto postupuji panu (jméno, příjmení, adresa)
svoje právo reklamovat. Zboží zakoupené ve Vašem obchodě dne…… jsem výše
jmenovanému dne…… daroval.
Jméno, příjmení, podpis dárce
Po předložení postoupení práva reklamovat máte stejná práva jako kupující (spotřebitel).

Vyhrajte zájezd na karneval v Benátkách!
Jedním z partnerů, kteří na základě
dohody o spolupráci poskytují slevy
pro členy OS KOVO, je CK Vega Tour.
Specializuje se na autokarové poznávací zájezdy po Evropě, plavby, dopravu
k moři (Itálie, Chorvatsko) a do francouzských Alp (v zimě). Její kompletní
nabídku najdete na webových stránkách
https://ck.vegatour.com.
Kovákům poskytuje slevu ve výši 10 %
z koncových cen. A nejenom to. S CK
Vega Tour jsme se i letos dohodli na
uspořádání soutěží v Kováku, jejichž vítězové se vybraných jednodenních zájezdů
zúčastní zcela zdarma. Ten první pojede
už 18. února na slavný karneval do italských Benátek. Do města na vodě, jehož
hlavní dopravní tepnou je Canal Grande,
4 km dlouhý a asi 70 m široký kanál, který prochází přímo středem města. Spojuje hlavní nádraží a přístav s historickým
Masky a kostýmy jsou nejvýraznějším prvkem karnevalu.
Podle tradice se smějí nosit už
od 26. prosince až do konce
karnevalu

náměstím svatého Marka a centrem
města. Doplňuje ho kolem stovky dalších
menších kanálů. Asi 15 000 domů vystavených kolem nich stojí na dubových kůlech zaražených do moře.
Historické Benátky jsou plné památek.
Turistickými magnety jsou zejména bazilika svatého Marka v byzantském slohu
a Dóžecí palác postavený ve 14. století
ve stylu benátské gotiky. Benátky jsou
městem mostů. Jen těch kamenných tu
najdete víc než 400.
Mezi nejslavnější patří Most nářků
(Ponte dei Sospiri), most Ponte Rialto a most Ponte dell' Accademia. Most
nářků postavili, aby spojoval soudní
místnosti Dóžecího paláce s budovou vězení. Výhled z mostu byl tak posledním
pohledem odsouzenců na město. Podle
toho dostal most i jméno, které mu vymyslel slavný anglický básník lord Byron.

Pohled na město z výšin
zvonice sv. Marka

Gondoly jsou neoddělitelnou
součástí života v Benátkách již
od 11. století

Benátský karneval s jeho rejem masek
a kostýmů je zážitkem. První písemný
záznam o něm se datuje do roku 1268,
ale slavnosti se konaly už dříve. Staletí
karneval vzkvétal a jeho věhlas rostl. Měl
ovšem i své protivníky, kteří ho považovali za nemravnou zábavu a vynucovali
si různá omezení. Slavný Napoleon po
dobytí města v roce 1797 karneval dokonce zakázal. Bál se, že by mohl přerůst v rebelii… Obnoven byl až v roce
1979 a s ním i mnoho původních karnevalových tradic. Vrátila se i atraktivní
podívaná během zahájení, jejíž název
v českém překladu zní Let anděla. V současnosti každoročně slavný karneval navštíví okolo 3 milionů lidí! Můžete mezi
nimi letos být i vy. A přibrat můžete další
osobu dle své volby, která také pojede
zdarma. Podmínkou je správná odpověď
na naši soutěžní otázku a štěstí při losování, pokud správných odpovědí
bude více. Soutěžní otázka zní: Jak
se nazývá oficiální zahájení karnevalu, které se v poledne o druhé karnevalové neděli odehrává
na náměstí svatého Marka?
a)
Volo dell´Angelo
b)
Korunovace Marie
c)
Volo dell´Aquila
Na odpovědi čekáme do 6. února.
Posílejte je na doručovací adresu
redakce nebo na e-mail: novakova.
miloslava@cmkos.cz. Náš tip: Nápovědu najdete na webových stránkách CK Vega Tour.
(red)
Foto: CK Vega Tour a fav
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Správné znění tajenky z čísla 21: Přejeme příjemné Vánoce a šťastný nový rok. Správně luštil, a štěstí při losování
měl Jiří Petera ze Šumvaldu. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 31. ledna). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 15. února
2017 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

