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Stanovy Odborového svazu KOVO 

ČÁST PRVNÍ 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

§1 

Název, sídlo a základní charakteristika odborového svazu 

(1) Odborový svaz má název „Odborový svaz KOVO“, jako zkratky se používá označení  

„OS KOVO“. 

(2) Sídlem OS KOVO je náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha. 

(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 je 

určeno těmito Stanovami Odborového svazu KOVO (dále jen „Stanovy“). 

(6) OS KOVO je jediným právním nástupcem Odborového svazu KOVO v ČSFR na území 

České republiky. 

(7) Znak OS KOVO v závazném provedení je přílohou těchto Stanov. 

 

§ 2 

Poslání, cíle a předmět činnosti OS KOVO  

(1) OS KOVO sdružuje své členy za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních 

zájmů. Posláním OS KOVO je prosazovat oprávněné požadavky svých členů, obhajovat 

jejich zaměstnanecké, mzdové, pracovní, sociální a kulturní zájmy a základní lidská a 

občanská práva, dále zabezpečovat činnosti v oblasti kultury, vzdělání, sociální péče, 

ekologie, tělovýchovy, sportu a výchovy a ochrany dětí a mládeže, rekreační, zájezdové a 

zájmové činnosti. 

(2) OS KOVO a organizační jednotky OS KOVO zastupují zaměstnance jako zástupci 

zaměstnanců podle zvláštního zákona. OS KOVO a jeho organizační jednotky působí u 

každého zaměstnavatele, u kterého jsou v pracovním poměru alespoň 3 členové              

OS KOVO evidovaní v OS KOVO nebo v jeho organizačních jednotkách. 

(3) Předmětem činnosti OS KOVO a jeho organizačních jednotek je dále zejména: 
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a) vést sociální dialog na celostátní, regionální i podnikové úrovni s cílem vykonávat 

práva a povinnosti odborové organizace podle ustanovení zákoníku práce, zákona 

o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

ostatních pracovněprávních předpisů; 

b) kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy u všech zaměstnavatelů a 

organizací zaměstnavatelů, u kterých působí; 

c) dbát o dodržování zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů a 

vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých 

zaměstnavatelů, u kterých působí, vykonávat u nich kontrolu nad stavem bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, a to prostřednictvím svazových inspektorů BOZP, ostatních 

inspektorů BOZP, členů výborů organizačních jednotek OS KOVO, dalších 

zaměstnanců OS KOVO a třetích osob pověřených kontrolou BOZP; 

d) prosazovat vytvoření dostatečné sociální sítě a usilovat o pravidelnou valorizaci 

podpor v nezaměstnanosti, důchodů, sociálních podpor a mezd v závislosti na vývoji 

životních nákladů; 

e) zastupovat své členy ve sporech pracovněprávních, mzdových a při neplnění závazků 

vyplývajících z kolektivních smluv; 

f) prosazovat ve spolupráci s ČMKOS a dalšími odborovými organizacemi návrhy 

zákonů a dalších právních předpisů směřujících k naplňování zájmů členů OS KOVO, 

poslání a cílů OS KOVO; 

 

§ 3  

Činnost OS KOVO 

(1) Činnost OS KOVO, jeho orgánů a organizačních jednotek se řídí zejména těmito 

Stanovami, usnesením Sjezdu OS KOVO, usneseními orgánů OS KOVO a orgánů 

organizačních jednotek OS KOVO, vnitřními předpisy OS KOVO a organizačních 

jednotek OS KOVO. 

(2) OS KOVO zabezpečuje svou činnost především prostřednictvím svých orgánů, 

organizačních jednotek a jejich orgánů, svých členů, funkcionářů a zaměstnanců, případně 

třetích osob.  

(3) OS KOVO a jeho základní organizace (dále též „ZO“) mohou k zajištění své činnosti 

zakládat nebo spoluzakládat nadace a další neziskové organizace, právnické osoby a jejich 

sdružení a podílet se na jejich činnosti. 

K materiálnímu zajištění poslání, cílů a činnosti OS KOVO ve smyslu § 2 a § 3 těchto 

Stanov mohou OS KOVO a ZO zakládat podnikatelské subjekty za účelem využití svého 
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majetku a jako doplňkový zdroj svých příjmů. Také se v těchto subjektech mohou účastnit 

jako společníci. 

(4) OS KOVO i ZO mohou k materiálnímu zajištění poslání, cílů a činnosti OS KOVO ve 

smyslu § 2 a § 3 těchto Stanov podnikat na základě živnostenského zákona ve všech 

živnostech volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných za podmínky, že budou 

splňovat předpoklady uvedené v tomto zákoně. 

(5) Ustanovení tohoto paragrafu mohou blíže upravit vnitřní předpisy OS KOVO. 

 

ČÁST DRUHÁ  

ČLENSTVÍ V OS KOVO 

 

§ 4  

Členství v OS KOVO  

(1) Členství v OS KOVO je individuální a dobrovolné.  

(2) Členství fyzické osoby v OS KOVO vzniká: 

a) evidencí písemné přihlášky ZO, a to k 1. dni následujícího měsíce po podání 

přihlášky. O přijetí těch, jejichž členství zaniklo podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) 

těchto Stanov, rozhoduje výbor ZO. V případě odmítnutí evidence přihlášky má 

dotyčný právo odvolání k nejvyššímu orgánu ZO; 

b) dnem zřízení ZO pro členy ustavující schůze; 

c) dnem zápisu ZO do veřejného rejstříku při přechodu ZO z jiné odborové organizace 

do OS KOVO pro členy evidované v této ZO, pokud fyzická osoba členství písemně 

neodmítne do 30 dnů od tohoto dne;  

d) evidencí písemné přihlášky na příslušném Regionálním pracovišti OS KOVO (dále jen 

„RP OS KOVO“), a to k 1. dni následujícího měsíce po podání přihlášky. V případě 

odmítnutí evidence přihlášky má dotyčný právo odvolání k příslušné Radě KS OS 

KOVO. 

(3) Členem OS KOVO může být každá fyzická osoba po ukončení povinné školní docházky 

bez rozdílu pohlaví, národnosti, státní příslušnosti, rasy, politického a náboženského 

přesvědčení. Osoby samostatně výdělečně činné mohou být členy OS KOVO v případě, 

že jsou současně jako zaměstnanci v základním pracovněprávním vztahu. Práva těchto 

členů OS KOVO budou vykonávána pouze v souvislosti s tímto 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 European Trade Union se sídlem v Bruselu. 
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(5) Členem OS KOVO nemůže být osoba: 

a) která svým jednáním a chováním porušovala nebo porušuje základní lidská práva; 

b) která je evidována v jiné odborové organizaci. 

 

§ 5 

Členský průkaz 

Členský průkaz vydává OS KOVO prostřednictvím RP OS KOVO. Členský průkaz je 

majetkem OS KOVO. 

Při uplatňování svých práv mimo ZO nebo RP OS KOVO 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 RP OS KOVO mají povinnost vést evidenci 

členů minimálně v rozsahu: příjmení a jméno, datum narození a bydliště. 

(2) ZO a RP OS KOVO jsou povinny: 

a) zaslat evidenci členů do centrální evidence členů OS KOVO nejpozději do tří měsíců 

od vzniku ZO nebo SČ; 

b) minimálně čtvrtletně zasílat do centrální evidence členů OS KOVO změny v evidenci 

členů. 

(3) Bližší podmínky může upravit vnitřní předpis OS KOVO. 

 

§ 7 

Zánik členství 

(1) Členství v OS KOVO zaniká: 

a) vystoupením; 

b) vyloučením; 

c) uplynutím pěti kalendářních měsíců, během nichž člen OS KOVO nezaplatil členský 

příspěvek;  

d) úmrtím člena OS KOVO; 

e) zánikem ZO, pokud se člen OS KOVO v ní evidovaný nestane zakládajícím členem 

nové ZO, nevstoupí do jiné ZO, nebo se nezaeviduje na příslušném RP OS KOVO 

nejpozději do 3 měsíců od zániku ZO; 

f) zánikem OS KOVO. 
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(2) Vystoupení provádí člen OS KOVO písemným oznámením ZO, nebo RP OS KOVO, u 

kterých je evidován. Doručením písemného oznámení o vystoupení zanikají všechna 

práva a povinnosti člena OS KOVO, a to k 1. dni měsíce následujícího po doručení 

oznámení o vystoupení. 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 Předsednictvo OS KOVO. 

Současně s vyloučením zanikají všechna práva a povinnosti člena OS KOVO. 

(2) Výbor ZO nebo Předsednictvo OS KOVO vyloučí člena OS KOVO, který prokazatelně 

poškozuje zájmy, nebo dobré jméno OS KOVO, porušuje tyto Stanovy nebo opakovaně 

neplní usnesení orgánů ZO a orgánů OS KOVO, na základě výsledku šetření jeho jednání.  

(3) Vyloučen bez šetření může být člen OS KOVO, který neplatí řádně členské příspěvky po 

dobu 3 kalendářních měsíců, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 

(4) Rozhodnutí výboru ZO nebo Předsednictva OS KOVO o vyloučení se v písemném 

vyhotovení zašle členovi OS KOVO do 7 dnů po jeho přijetí do místa bydliště uvedeného 

v evidenci členů. Uplynutím 10 kalendářních dnů po odeslání písemného vyhotovení 

vyloučení se má za to, že bylo doručeno. Není-li bydliště v evidenci členů uvedeno, má se 

za to, že rozhodnutí o vyloučení je doručeno uplynutím 10 kalendářních dnů po jeho 

přijetí. 

(5) Člen OS KOVO vyloučený výborem ZO má právo se odvolat k Předsednictvu OS KOVO 

do 30 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení. Odvolání má odkladný účinek. Usnesení 

Předsednictva OS KOVO je konečné a nelze se proti němu odvolat.  

(6) Člen OS KOVO může být z OS KOVO vyloučen v případech uvedených v odstavci 2 

usnesením Předsednictva OS KOVO po předchozím projednání příslušnou Radou 

Krajského sdružení OS KOVO.  

(7) Člen OS KOVO vyloučený Předsednictvem OS KOVO má právo se odvolat k Radě      

OS KOVO do 30 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení. Odvolání má odkladný účinek. 

Usnesení Rady OS KOVO je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 

§ 9 

Práva a povinnosti člena OS KOVO 

(1) Člen OS KOVO má právo zejména: 

a) volit a svobodně vyjadřovat své názory, předkládat náměty a návrhy na zlepšení práce 

OS KOVO;  

b) být volen do všech orgánů OS KOVO a jeho organizačních jednotek; 
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c) na obhajobu svých pracovních, mzdových, ekonomických a sociálních práv a 

kulturních zájmů a na ochranu života a zdraví; 

d) na bezplatnou právní pomoc podle vnitřního předpisu OS KOVO; 

e) na ochranu z titulu své funkce v odborových orgánech na všech stupních; 

f) obracet se se stížnostmi a připomínkami na orgány OS KOVO a orgány organizačních 

jednotek OS KOVO, požadovat ochranu a podporu svých práv v případech, kdy 

zaměstnavatel porušuje právní předpisy a kolektivní smlouvy; 

g) na podporu při stávkách organizovaných příslušnou ZO nebo OS KOVO, která je 

stanovena Stávkovým řádem OS KOVO a vnitřním předpisem OS KOVO; 

h) osobně se zúčastnit jednání v těch případech, kdy odborový orgán jedná a rozhoduje o 

jeho odvolání z odborové funkce nebo vyloučení; odborový orgán je povinen člena  

OS KOVO na toto jednání včas pozvat; 

i) v případech týkajících se jeho osoby nahlédnout do příslušných svazových písemností. 

(2)  Člen OS KOVO je povinen: 

a) dodržovat tyto Stanovy a usnesení orgánů OS KOVO a orgánů příslušných 

organizačních jednotek OS KOVO;  

b) řádně platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném těmito Stanovami; 

c) účastnit se stávky, pro kterou hlasoval, v souladu se Stávkovým řádem OS KOVO; 

d) oznámit příslušné ZO nebo RP OS KOVO všechny údaje a jejich změny důležité z 

hlediska evidence členů OS KOVO a placení členských příspěvků; 

e) respektovat zásadu, že vzájemné osobní spory členů OS KOVO, které nesouvisejí s 

odborovou prací, nesmí být v žádném případě řešeny na jednání orgánů ZO a OS 

KOVO. 

(3) Člen OS KOVO, který neplatí členské příspěvky dle § 12 odst. 2, 2.1 a 2.2 těchto Stanov, 

je vyloučen z práva hlasovat ve všech věcech týkajících se majetku ZO a nakládání s ním 

a z práva být volen do orgánů ZO a OS KOVO. Tím není dotčeno jeho právo se na 

majetku ZO podílet stejným dílem jako člen OS KOVO dle § 12 odst. 2 těchto Stanov. 

Omezení práva hlasovat a být volen do orgánů ZO se nevztahuje na ZO evidující výlučně 

členy OS KOVO, kteří nemají příjem z výdělečné činnosti a kteří nejsou poživateli 

starobního nebo invalidního důchodu. 

 

§ 10  

Pozastavení výkonu práv  

Jestliže se člen OS KOVO stane členem statutárního orgánu zaměstnavatele nebo 

zaměstnancem přímo podřízeným statutárnímu orgánu nebo zaměstnancem, který je pověřen 

za zaměstnavatele kolektivním vyjednáváním, pozastavuje se mu právo vykonávat funkce v 

organizačních jednotkách OS KOVO po dobu výkonu těchto činností. To se netýká 

zaměstnavatelských subjektů, jejichž akcionářem nebo společníkem jsou OS KOVO nebo 

ZO. 
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§ 11  

Sankční ustanovení 

(1) Za porušení těchto Stanov, poškozování zájmů OS KOVO nebo organizačních jednotek 

OS KOVO nebo za opakované neplnění usnesení orgánů OS KOVO nebo ZO mohou být 

uložena níže uvedená sankční opatření. 

(2) Sankčním opatřením vůči členům OS KOVO je omezení jejich práv uvedených v § 9 odst. 

1 písm. d) těchto Stanov na dobu nejdéle šesti měsíců. O jeho použití rozhoduje svým 

usnesením výbor ZO, nebo 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. 

 

(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, vůči členům Předsednictva nebo Rady OS KOVO, 

rozhoduje Rada OS KOVO; 

b) odvolání z funkce usnesením Předsednictva OS KOVO, vůči členům Předsednictva, 

nebo Rady OS KOVO, 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.  

 

§ 12 

Členské příspěvky 

(1) Každý člen OS KOVO je povinen platit OS KOVO členské příspěvky podle těchto 

Stanov. K jejich výběru OS KOVO zmocňuje příslušné ZO a RP OS KOVO. Členský 

příspěvek je splatný nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém je splatná mzda 

nebo důchod. 

(2) Člen OS KOVO evidovaný v ZO, platí měsíčně členský příspěvek stanovený ve výši 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 dávek nemocenského pojištění se 

členský příspěvek nevypočítává. U těch ZO, kde není možnost srážení členských 

příspěvků zaměstnavatelem, může Předsednictvo OS KOVO na základě návrhu ZO 



         Stanovy Odborového svazu KOVO 

8 
 

rozhodnout o placení členských příspěvků členy OS KOVO evidovanými v příslušné ZO 

ve výši: 

a) 1 % z čisté mzdy nebo 0,8 % z hrubé mzdy člena OS KOVO podle jeho Evidenčního 

listu důchodového pojištění za každý uplynulý rok nebo jeho ročního potvrzení o 

zdanitelných příjmech nebo jiných dokladů, ve kterých je uvedena hrubá nebo čistá 

mzda člena OS KOVO; 

b) 0,8 % průměrné hrubé měsíční mzdy v průmyslu pro příslušný kraj za poslední 

kalendářní rok, za který jsou k dispozici údaje ČSÚ, pro případ, kdy nemá ZO 

k dispozici podklady podle písm. a) tohoto odstavce. Toto rozhodnutí platí po dobu 

jednoho roku. 

(2.1) Bližší podmínky upravuje vnitřní předpis OS KOVO. 

(2.2) Členové OS KOVO, kteří jsou zaměstnanci agentury práce, mohou na základě 

rozhodnutí Výboru ZO a po projednání s RP OS KOVO platit měsíční členský příspěvek 

ve výši 0,8 % průměrné hrubé měsíční mzdy v průmyslu pro příslušný kraj za poslední 

kalendářní rok, za který jsou k dispozici údaje ČSÚ.  

(2.3) Člen OS KOVO evidovaný při RP OS KOVO platí měsíčně členský příspěvek ve výši 

100,- Kč. Vyšší částka může být stanovena vnitřním předpisem OS KOVO. 

(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 placení členských příspěvků jsou ZO a RP OS KOVO povinny vést evidenci, nejméně 5 

let ji archivovat a na vyžádání předložit členům Dozorčí a revizní komise OS KOVO (dále 

jen „DaRK“).  

(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. 
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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 

Odborná pracoviště OS KOVO slouží k zabezpečení poslání odborového svazu, užšího 

kontaktu s členskou základnou, pro konzultační a praktickou pomoc základním organizacím a 

členům OS KOVO, dále pro organizační a finanční zajištění činnosti seskupení členů, 

volebních obvodů a krajských sdružení OS KOVO. Odborná pracoviště jsou výkonnou 

složkou OS KOVO působící uvnitř OS KOVO a na základě pověření i ve vztahu k vnějším 

subjektům. Jsou jimi: 

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. 
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(2) Organizačními jednotkami OS KOVO s právní osobností jsou: 

a) základní organizace OS KOVO; 

b) sdružení základních organizací OS KOVO; 

(3) Organizačními jednotkami OS KOVO bez právní osobnosti jsou: 

a) seskupení členů OS KOVO u jednoho zaměstnavatele evidovaných při RP OS KOVO 

(dále jen „seskupení členů“ nebo též „SČ“);  

b) volební obvody (dále též „VO“); 

c) krajská sdružení OS KOVO (dále též „KS OS KOVO“); 

d) odvětvové sekce. 

(4) O zřízení dalších organizačních jednotek OS KOVO může rozhodnout Rada OS KOVO. 

(5) Za zřízené dle odst. 4 tohoto paragrafu se považují organizační jednotky a orgány v 

působnosti OS KOVO ustavené do 31. 3. 1993 v rámci OS KOVO v ČSFR v souladu se 

Stanovami OS KOVO v ČSFR, a to zejména: 

podnikové orgány a organizace sdružující ZO včetně těch podnikových výborů, kterým 

byla v minulosti sekretariátem ÚRO přiznána právní subjektivita, nebo jejich právní 

nástupci (viz § 34 odst. 3 těchto Stanov). 

 

§ 15 

Orgány OS KOVO 

 

(1) Orgány OS KOVO jsou:  

a) Sjezd OS KOVO; 

b) Rada OS KOVO; 

c) Předsednictvo OS KOVO; 

d) Výkonné vedení OS KOVO; 

e) DaRK OS KOVO 

(2) Sjezd OS KOVO, Rada OS KOVO, Předsednictvo OS KOVO a orgány organizačních 

jednotek OS KOVO mohou svým usnesením zřídit a zrušit stálé nebo dočasné komise pro 

řešení specifických problémů OS KOVO nebo organizačních jednotek.  
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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 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 základní organizaci na základě žádosti ustavující schůze nebo 

konference fyzických osob. OS KOVO zřizuje sdružení základních organizací 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 může upravit 

vnitřní předpis OS KOVO. 

(4) ZO se zrušuje na vlastní žádost na základě usnesení členské schůze nebo konference o 

zrušení ZO. Sdružení ZO se zrušují na základě žádosti příslušných ZO. ZO a Sdružení ZO 

zanikají výmazem z veřejného rejstříku. Bližší podmínky upravuje vnitřní předpis          

OS KOVO. 

(4.1) ZO může být zrušena rozhodnutím Rady OS KOVO v případech prokazatelného 

poškozování zájmů, nebo dobrého jména OS KOVO, porušování těchto Stanov nebo 

opakovaného neplnění usnesení orgánů OS KOVO. 
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(4.2) Předsednictvo OS KOVO zruší ZO v případě, že počet v ní evidovaných členů            

OS KOVO klesne pod 5, a může zrušit ZO při neodvádění stanovené částky členských 

příspěvků. Pro rozhodnutí Předsednictva OS KOVO nebo Rady OS KOVO je rozhodující 

den, kdy OS KOVO zjistil důvod zrušení ZO podle předchozí věty. 

(4.3) Do dne výmazu z veřejného rejstříku ZO existuje a plní všechny své funkce vůči všem 

fyzickým a právnickým osobám. 

(5) ZO je povinna měsíčně odvádět na určený účet OS KOVO 25 % z celkové částky 

členských příspěvků stanovených dle § 12 odst. 2 těchto Stanov pro členy OS KOVO 

evidované v této ZO. ZO provede odvod do posledního dne měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém je splatná mzda nebo plat, případně starobní nebo invalidní důchod, ze 

kterých se příspěvky vypočítávají. ZO s počtem členů OS KOVO menším než 30 může po 

oznámení na OS KOVO provádět odvod najednou za kalendářní čtvrtletí. V jiném případě 

je možno odvádět členské příspěvky dle předchozí věty pouze s předchozím souhlasem 

Předsednictva OS KOVO. 

(5.1) ZO může na základě usnesení Výboru ZO snížit členský příspěvek členům OS KOVO 

evidovaným v této ZO, kterým není členský příspěvek srážen z důvodu exekučního nebo 

insolvenčního řízení. Odvod na účet OS KOVO je však ve výši dle odst. 5 tohoto 

paragrafu. 

(6) ZO a její orgány se řídí právními předpisy, těmito Stanovami, vnitřními předpisy            

OS KOVO a usneseními orgánů OS KOVO. 

(7) ZO je povinna v souladu s těmito Stanovami, vnitřními předpisy a usneseními orgánů        

OS KOVO schválit členskou schůzí nebo konferencí: 

a) statut ZO; 

b) volební řád ZO; 

c) zásady hospodaření ZO; 

a tyto nebo jejich změny předat neprodleně prostřednictvím příslušného RP OS KOVO k 

založení do Rejstříku organizačních jednotek OS KOVO (dále jen „Rejstřík“). Bližší 

podmínky upravuje vnitřní předpis OS KOVO. 

(8) Nejvyšším orgánem ZO je členská schůze nebo konference. Rozhoduje o všech zásadních 

otázkách členské základny ve své působnosti. Je svolávána podle potřeby, nejméně však 

1x ročně nebo když o to požádá alespoň 1/3 členů OS KOVO platících členské příspěvky 

dle § 12 odst. 2 těchto Stanov nebo DaRK ZO, a to nejpozději do 60 dnů od doručení 

žádosti.  

(9) Statutárním orgánem ZO je výbor ZO. Výbor ZO je orgánem odborové organizace 

uplatňujícím samostatně výkon pravomocí a oprávnění vyplývajících z obecně závazných 

právních předpisů a kolektivních smluv, zejména formou kolektivního vyjednávání, 

rozhodování, spolurozhodování, projednání a výkonem práva na informaci a kontrolu. 

(10) V ZO s počtem členů OS KOVO menším než 30 může pravomoci výboru ZO vykonávat 

předseda ZO. 
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(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 volenou funkci předsedy ZO. Další funkce ustavuje podle svých 

potřeb. Funkce předsedy ZO je neslučitelná s činností pokladníka (hospodáře). 

(13) Ustavení vnitřní struktury ZO je při dodržení zásad těchto Stanov v její pravomoci. 

Výbor ZO může část svých pravomocí, včetně práva spolurozhodování, delegovat 

orgánům nižších článků ZO, orgánům jiných organizačních jednotek nebo orgánům OS 

KOVO. 

(14) Volební období funkcionářů je čtyřleté, končí však nejpozději do 30 dnů po uplynutí 4 let 

ode dne zvolení funkcionářů. Funkcionáři se ujímají svých funkcí okamžikem zvolení. 

Předání funkcí proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne 

zvolení nových funkcionářů. Za případnou škodu způsobenou nepředáním funkce podle 

předchozí věty, které zavinil předávající funkcionář, nese odpovědnost předávající 

funkcionář.  

(15) Funkcionáři (členové výboru ZO a DaRK ZO) vykonávají svou funkci osobně, v souladu 

s právními předpisy a těmito Stanovami, s péčí řádného hospodáře a odpovídají ZO a   

OS KOVO za škodu, kterou by jim způsobili porušením svých povinností. 

(16) Jménem výboru ZO jedná předseda ZO nebo na základě pověření výboru ZO jiný člen 

výboru ZO. Předseda ZO nebo na základě pověření výboru ZO jiný člen výboru ZO za 

výbor ZO podepisuje 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) 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; 
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b) bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 15 dnů, předložit Výkonnému vedení OS 

KOVO na jeho žádost všechny doklady vztahující se k evidenci členů OS KOVO, 

vybírání členských příspěvků a k odvodům stanoveného podílu členských příspěvků 

na účet OS KOVO. 

(19) ZO je povinna umožnit kontrolu DaRK OS KOVO a předložit ke kontrole všechny 

dokumenty týkající se její činnosti. Výbor ZO je povinen projednat zprávu o provedené 

kontrole a přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V případě nesouhlasu se 

závěry DaRK OS KOVO předloží rozporná stanoviska Předsednictvu OS KOVO do 15 

dnů po doručení výsledků kontroly. 

(20) ZO mohou zřizovat další orgány společné pro tyto ZO, jimž mohou delegovat část svých 

pravomocí. O zřízení i zrušení těchto společných orgánů ZO informují OS KOVO. 

 

 

§ 16a 

Seskupení členů 

(1) U zaměstnavatelů může působit OS KOVO prostřednictvím seskupení členů. Minimální 

počet členů OS KOVO v seskupení členů jsou 3. Seskupení členů zřizuje OS KOVO 

zápisem do Rejstříku. Seskupení členů zrušuje OS KOVO výmazem z Rejstříku. 

(2) Orgánem 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 a seskupení členů v rámci příslušného KS OS KOVO. O 

určení, do kterého VO patří konkrétní ZO, rozhoduje konference KS OS KOVO. 

(2) VO zejména provádí volbu zástupce nebo zástupců příslušného KS OS KOVO v Radě  

OS KOVO. 

(3) Počet VO v příslušném KS OS KOVO je minimálně 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 
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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 a SČ v příslušném VO zmocněnec KS OS KOVO. VO může 

svolat také zmocněnec KS OS KOVO nebo Výkonné vedení OS KOVO. 

(7) Práva a povinnosti zástupce příslušného KS OS KOVO v Radě OS KOVO:  

a) zastupuje příslušný VO v Radě OS KOVO a v Radě KS OS KOVO; 

b) má právo zúčastnit se všech jednání orgánů příslušných organizačních jednotek a být 

informován o veškeré činnosti ZO a SČ; 

c) odpovídá za obousměrný přenos informací mezi orgány OS KOVO a ZO a SČ 

příslušného VO a za prosazování usnesení přijatých orgány OS KOVO uvedenými v  

§ 15 odst. 1 písm. a) až e) těchto Stanov; 

d) zastupuje ZO a SČ příslušného VO v rozsahu delegovaných pravomocí. 

§ 18  

Krajské sdružení OS KOVO (KS OS KOVO) 

(1) KS OS KOVO je účelové seskupení ZO a SČ v rámci krajů určené Sjezdem OS KOVO. 

KS OS KOVO je vytvořeno OS KOVO za účelem tvorby a provádění regionální svazové 

politiky ve smyslu programových cílů a zásad OS KOVO. KS OS KOVO ve své 

působnosti zejména koordinuje odborovou činnost v oblasti organizace, metodiky a 

informatiky, zaměstnanosti, BOZP, vzdělávání, mzdové politiky a kolektivního 

vyjednávání podle potřeb a požadavků příslušných organizačních jednotek. 

(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 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.  
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(6) Práva a povinnosti zmocněnce KS OS KOVO: 

a) zastupuje příslušné KS OS KOVO v Předsednictvu OS KOVO; 

b) má právo zúčastnit se všech jednání orgánů příslušných organizačních jednotek a být 

informován o jejich veškeré činnosti; 

c) odpovídá za obousměrný přenos informací mezi orgány OS KOVO, členy Rady        

OS KOVO a organizačními jednotkami příslušného KS OS KOVO, za prosazování 

usnesení přijatých orgány OS KOVO; 

d) zastupuje KS OS KOVO vůči příslušným regionálním strukturám. 

(7)  Konference KS OS KOVO je nejvyšším orgánem KS OS KOVO. 

(7.1) Konference KS OS KOVO se koná nejméně 1 x za rok a před každým Sjezdem           

OS KOVO. Konferenci KS OS KOVO svolávají zmocněnci KS OS KOVO na základě 

rozhodnutí Rady KS OS KOVO. V odůvodněných případech má právo svolat konferenci 

KS OS KOVO Výkonné vedení OS KOVO. Konference KS OS KOVO je 

usnášeníschopná: 

a) je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím. Tato podmínka musí 

být splněna vždy při volbě nebo odvolání zmocněnce KS OS KOVO; 

b) není-li splněna podmínka podle písm. a), je-li přítomno nejméně 40 % účastníků s 

hlasem rozhodujícím. V tomto případě rozhodnutí přijímají nejméně 3/4 přítomných. 

(7.2) Konference KS OS KOVO se účastní s hlasem rozhodujícím: 

a) zástupci ZO a SČ příslušných ke KS OS KOVO; 

b) členové Rady KS OS KOVO. 

(7.3) S hlasem poradním se konference mají právo zúčastnit zejména členové Výkonného 

vedení OS KOVO, pracovníci příslušných RP OS KOVO a zástupci DaRK OS KOVO. 

(7.4) Konference KS OS KOVO zejména:  

a) projednává zprávu o činnosti KS OS KOVO, která je předkládána 1x ročně Radě      

OS KOVO;  

b) volí a odvolává zmocněnce KS OS KOVO; 

c) volí a odvolává člena DaRK OS KOVO;  

d) v souladu s programem OS KOVO, usneseními orgánů OS KOVO a stanovisky 

příslušných ZO a SČ určuje hlavní směry činnosti KS OS KOVO a přijímá zásadní 

stanoviska k partnerům v působnosti KS OS KOVO;  

e) určuje členění KS OS KOVO a působnost členů Rady OS KOVO za příslušné KS    

OS KOVO pro účely předávání informací jednotlivým ZO a SČ, koordinaci činností 

apod.;  

f) určuje volební obvody pro volbu členů Rady OS KOVO za příslušné KS OS KOVO. 
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(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. 

 

§ 18a 

Odvětvové sekce 

 

(1)  Jednotlivé ZO a SČ mohou na obhajobu svých oprávněných zájmů a potřeb využívat také 

činnosti odvětvových sekcí. Sekce jsou budovány výlučně na odvětvovém principu. Jejich 

posláním je především činnost při kolektivním vyjednávání kolektivních smluv vyššího 

stupně (dále jen „KSVS“) a komunikace se zaměstnavatelskými svazy a sdruženími 

zaměstnavatelů, výměna zkušeností souvisejících se specifikou jednotlivých odvětví, 

včetně pomoci ZO a SČ v oblastech týkajících se příslušného odvětví. Sekce navrhují své 

zástupce do komise pro kolektivní vyjednávání. Příslušné sekce vypracovávají stanovisko 

k návrhu příslušné KSVS.  

(2) Nejvyšším orgánem sekce je valná hromada, tvořená delegovanými zástupci ZO a SČ. 

Volí a odvolává orgány sekce. V souladu s programem OS KOVO stanoví cíle sekce. 

Valnou hromadu svolává Rada sekce nejméně jedenkrát ročně. ZO a SČ mohou delegovat 

na valnou hromadu maximálně jednoho zástupce.  

(3) Výkonným a řídícím orgánem sekce, který zabezpečuje její činnost, je volená Rada sekce. 

Řídí činnost sekce mezi valnými hromadami. Ve své práci se řídí těmito Stanovami, 

usneseními Sjezdu OS KOVO, usneseními orgánů OS KOVO a valné hromady sekce. 

Členové Rady sekce jsou voleni na základě územního principu. 

(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 nebo SČ v sekci vzniká rozhodnutím Výkonného vedení OS KOVO na 

základě zaslaného evidenčního listu ZO nebo SČ na OS KOVO. 
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(7) Koordinačním orgánem sekcí je Rada sekcí, tvořená předsedy jednotlivých sekcí, která si 

ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. 

(8) Členství v sekci zaniká: 

a) rozhodnutím ZO nebo SČ o vystoupení ze sekce doručeným písemnou formou 

Výkonnému vedení OS KOVO a předsedovi příslušné sekce;  

b) usnesením valné hromady sekce o zrušení členství ZO nebo SČ, které neplní 

povinnosti člena sekce vyplývající z programu, cílů a závěrů orgánů sekce;  

c) usnesením valné hromady sekce o zrušení zastupování ZO nebo SČ členem neplnícím 

povinnosti člena sekce po předchozím projednání tohoto stavu v příslušné ZO nebo 

SČ, a to zpravidla předsedou nebo místopředsedou sekce. Proti rozhodnutí podle 

písmene b) nebo c) se ZO nebo SČ může odvolat do 30 dnů k Předsednictvu            

OS KOVO.  

(9) Sekce zaniká na základě usnesení valné hromady sekce rozhodnutím Předsednictva OS KOVO 

nebo na základě doporučení Rady sekcí nebo Předsednictva OS KOVO rozhodnutím Rady         

OS KOVO. 

(10) Bližší podmínky může stanovit vnitřní předpis OS KOVO. 

 

 

HLAVA TŘETÍ  

ORGÁNY OS KOVO 

 

§ 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; 

b) zprávu Rady OS KOVO o činnosti a plnění usnesení předcházejícího Sjezdu              

OS KOVO; 

c) zprávu DaRK OS KOVO; 

d) program a další činnost OS KOVO; 

e) Stanovy včetně zásad hospodaření; 

f) zprávu o hospodaření OS KOVO; 

g) volební řád Sjezdu OS KOVO; 

h) počet a základní členění KS OS KOVO;     

i) počet členů Rady OS KOVO pro příslušná KS OS KOVO.   

(2) Sjezd OS KOVO volí Výkonné vedení OS KOVO.  

(3) Řádný Sjezd OS KOVO se koná pravidelně každé čtyři roky.  
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(4) Sjezd OS KOVO svolává Rada OS KOVO. Řádný Sjezd svolává Rada OS KOVO 

nejméně 4 měsíce předem, mimořádný sjezd nejméně 1 měsíc předem. 

(5) Mimořádný Sjezd OS KOVO se koná, jestliže o to požádá: 

a) DaRK OS KOVO; 

b) alespoň ¾ KS OS KOVO;     

c) Rada OS KOVO usnesením schváleným alespoň 3/4 všech členů Rady OS KOVO. 

(6) Klíč pro volbu delegátů je jeden delegát na dovršených 600 členů OS KOVO dle § 12 

odst. 2 těchto Stanov, nejméně však tři delegáti za KS OS KOVO. Delegáty Sjezdu OS 

KOVO volí Konference KS OS KOVO. Dále jsou delegáty Sjezdu OS KOVO zástupci 

KS OS KOVO, zmocněnci KS OS KOVO a členové Výkonného vedení OS KOVO.         

V případě mimořádného Sjezdu OS KOVO klíč pro volbu delegátů, počet delegátů a 

způsob jejich delegování stanovuje Rada OS KOVO. 

(7) Delegáti Sjezdu OS KOVO podle odst. 6 tohoto paragrafu mají hlas rozhodující. 

(8) Kdo má právo zúčastnit se Sjezdu OS KOVO s hlasem poradním nebo jako host, stanoví 

Rada OS KOVO. Právo účasti nejméně s hlasem poradním mají dosavadní členové DaRK 

OS KOVO a předsedové sekcí OS KOVO. Alespoň jako hosté se Sjezdu OS KOVO 

zúčastní členové DaRK OS KOVO zvolení v jednotlivých KS OS KOVO a kandidáti na 

funkci člena Výkonného vedení OS KOVO. 

(9) Sjezd OS KOVO je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina delegátů s 

hlasem rozhodujícím. 

(10) Pokud by svolaný Sjezd OS KOVO nebyl usnášeníschopný, je povinen řídící konání 

Sjezdu OS KOVO přerušit a Rada OS KOVO je povinna svolat další zasedání Sjezdu     

OS KOVO tak, aby se konalo nejdříve za 14 dnů a nejpozději do 3 měsíců po přerušení. V 

takovém případě se stává Sjezd OS KOVO na dalším zasedání usnášeníschopným při 

jakémkoli počtu delegátů. 

(11) Sjezd OS KOVO se řídí svým jednacím řádem. 

 

§ 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; 
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c) schvaluje volební řád orgánů OS KOVO a organizačních jednotek OS KOVO a 

jednací řád Rady OS KOVO;  

d) schvaluje rozpočet OS KOVO, projednává výsledky hospodaření OS KOVO, 

rozhoduje o zásadách správy majetku OS KOVO, schvaluje, mění a ruší vnitřní 

předpisy OS KOVO (pokud nejsou ve výhradní kompetenci Výkonného vedení        

OS KOVO) a statuty fondů; 

e) svolává Sjezd OS KOVO; 

f) má právo na provedení úpravy těchto Stanov svým usnesením schváleným 

dvoutřetinovou většinou přítomných členů Rady OS KOVO, minimálně však 

nadpoloviční většinou všech členů Rady OS KOVO, s výjimkou těchto ustanovení:    

§ 1 odst. 1, 3-7, § 19, § 20 odst. 3 písm. e), § 23 a § 33; 

g) provádí změny a dodatky v příslušnosti ZO a SČ ke KS OS KOVO; 

h) předkládá Sjezdu OS KOVO návrhy na změnu členění a počtu KS OS KOVO a počty 

jejich zástupců v Radě OS KOVO;   

i) schvaluje a ruší účast OS KOVO v republikových a mezinárodních odborových 

centrálách; 

j) zřizuje a ruší stálé a dočasné komise;  

k) schvaluje vytváření RP OS KOVO; 

l) v mimořádných případech může Rada OS KOVO svolání řádného Sjezdu OS KOVO 

odložit usnesením schváleným dvoutřetinovou většinou členů Rady OS KOVO 

zúčastněných na hlasování, minimálně však nadpoloviční většinou všech členů Rady 

OS KOVO. 

(4) Rada OS KOVO zasedá minimálně 2x ročně, o mimořádném zasedání může rozhodnout 

Předsednictvo OS KOVO. Předsednictvo OS KOVO je povinno svolat zasedání Rady    

OS KOVO, požádá-li o to prokazatelně alespoň 1/3 členů Rady OS KOVO. Jednání Rady 

OS KOVO se řídí jednacím řádem. 

(5) Radu OS KOVO tvoří členové s hlasem rozhodujícím: 

a) zástupci KS OS KOVO; 

b) členové Předsednictva OS KOVO (včetně členů Výkonného vedení a předsedy Rady 

sekcí); 

c) předsedové odvětvových sekcí OS KOVO. 

(6) Jednání Rady OS KOVO se účastní s hlasem poradním:  

a) vedoucí regionálních pracovišť OS KOVO;  

b) členové DaRK OS KOVO; 

c) zástupce účastníka stanoveného v odst. 5 písm. a) tohoto paragrafu, který se z jednání 

řádně omluvil. 
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§ 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) schvaluje vnitřní předpisy OS KOVO (pokud nejsou ve výhradní kompetenci Sjezdu 

OS KOVO, Rady OS KOVO nebo Výkonného vedení OS KOVO); 

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; 

b) zástupce příslušného KS OS KOVO v Radě OS KOVO za účastníka stanoveného 

v odstavci 4 písm. c) tohoto paragrafu, který se z jednání řádně omluvil. Zástupce může 

být jen zástupce příslušného KS OS KOVO v Radě OS KOVO pověřený Radou 

příslušného KS OS KOVO. 

(6) Každý člen Předsednictva OS KOVO i účastník s hlasem poradním má právo přizvat po 

projednání s Výkonným vedením OS KOVO a se souhlasem Předsednictva OS KOVO 

další účastníky jednání Předsednictva OS KOVO s hlasem poradním. 

 

§ 22 

Výkonné vedení OS KOVO 

(1) Výkonné vedení OS KOVO je statutárním orgánem OS KOVO. 
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(2) Složení Výkonného vedení OS KOVO: 

a) předseda OS KOVO,  

b) tři místopředsedové OS KOVO.  

Zvolení podle § 22 odst. 5 těchto Stanov se považuje za předpoklad, který předchází 

sjednání pracovní smlouvy s předsedou a místopředsedy OS KOVO. 

(3) Způsob jednání statutárního orgánu je následující: Členové Výkonného vedení OS KOVO 

zastupují OS KOVO v plném rozsahu samostatně. Písemná právní jednání, jimiž OS 

KOVO vznikají závazky, a právní jednání v oblasti finanční 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 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.  

 (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.  
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(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) Výkonné vedení OS KOVO zejména: 

a) jmenuje a odvolává zástupce OS KOVO v právnických osobách, kde má OS KOVO 

majetkovou nebo jinou účast; 

b) vydává statuty fondů a základní dokumenty právnických osob zakládaných               

OS KOVO; 

c) řídí stálé a dočasné komise a odvětvové sekce. 

 

§ 23 

Dozorčí a revizní komise OS KOVO 

(1) DaRK OS KOVO má 13 členů a je složena z členů OS KOVO zvolených v jednotlivých 

KS OS KOVO. Každé KS OS KOVO volí do DaRK OS KOVO jednoho člena. 

(1.1) Funkční období DaRK OS KOVO je období mezi řádnými Sjezdy OS KOVO.  

(1.2) Na návrh DaRK OS KOVO může Rada OS KOVO odvolat člena DaRK OS KOVO, 

který byl v této funkci po dobu půl roku prokazatelně nečinný. 

(1.3) DaRK OS KOVO volí ze svého středu předsedu DaRK a místopředsedu DaRK.  

(2) DaRK OS KOVO zejména: 

a) kontroluje dodržování těchto Stanov, usnesení orgánů OS KOVO a vnitřních předpisů 

a dokumentů OS KOVO;  

b) kontroluje hospodaření se svěřenými prostředky a majetkem v OS KOVO a 

organizačních jednotkách OS KOVO;  

c) kontroluje vyřizování stížností členů OS KOVO došlých orgánům OS KOVO;  

d)  kontroluje vedení evidence placení členských příspěvků ZO a RP OS KOVO. 

(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. 
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§ 24 

se zrušuje a přesunuje do § 18a 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

 

§ 25  

Všeobecná pravidla hospodaření 

(1) OS KOVO a ZO samostatně hospodaří s majetkem ve svém vlastnictví, majetkem 

svěřeným, majetkem najatým a majetkem, ke kterému mají právo hospodaření anebo 

právo užívací. Majetkem OS KOVO je souhrn nemovitého, movitého a finančního 

majetku, včetně práv a závazků. OS KOVO a ZO jsou povinny se svým majetkem 

zacházet s péčí řádného hospodáře a používat jej a výnosy z něj získané pouze za účelem 

materiálního zabezpečení poslání, úkolů, cílů a činností podle § 2 a § 3 těchto Stanov. 

(2) ZO má k majetku samostatnou majetkoprávní odpovědnost podle příslušných právních 

předpisů. Za závazky ZO neodpovídá jiná ZO ani OS KOVO. ZO neodpovídají za 

závazky OS KOVO.  

(3) ZO je povinna v případě zcizení svého nemovitého majetku, včetně vkladu do obchodní 

společnosti, nadace nebo jiné právnické osoby (dále jen zcizení), oznámit tuto skutečnost 

OS KOVO.  

(4) V případě, že ZO získala nemovitý majetek nebo jeho část z půjček nebo dotací             

OS KOVO nebo jiných odborových organizací a chce tento majetek zcizit, je povinna tuto 

skutečnost projednat s Předsednictvem OS KOVO, a požádat Předsednictvo OS KOVO o 

předchozí souhlas s tímto zcizením. S tím související právní skutečnosti upraví ZO a     

OS KOVO vzájemnou dohodou. Nebude-li dohoda podle předchozí věty uzavřena, platí, 

že souhlas Předsednictva OS KOVO se zcizením majetku ZO nebyl dán. 

(5) Porušení povinností podle odst. 1, 3 a 4 tohoto paragrafu je porušením těchto Stanov a 

může být postiženo opatřeními podle § 11 těchto Stanov. 

 

(6) Při zániku ZO řeší způsob vypořádání majetku vnitřní předpis OS KOVO. 

(7) V případě slučování nebo rozdělování ZO musí být o způsobu vypořádání nemovitého 

majetku sepsán delimitační protokol. V případě neshody rozhoduje na požádání alespoň 

jedné zúčastněné ZO DaRK OS KOVO. Rozhodnutí DaRK OS KOVO je pro zúčastněné 

strany závazné. Bližší podmínky upravuje vnitřní předpis OS KOVO. 

 

§ 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, případně příjmy z podnikání. 
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(2) Členské příspěvky 

(2.1) Podíl na členských příspěvcích členů OS KOVO evidovaných v ZO stanovený dle § 16 

odst. 5 těchto Stanov je příjmem OS KOVO. Nezaplacené členské příspěvky podle 

předchozí věty, nebo jejich část jsou pohledávkou OS KOVO za ZO. Zbývající část 

členských příspěvků je zdrojem finančních prostředků ZO. 

(2.2) OS KOVO částku obdrženou podle odst. 2.1 tohoto paragrafu rozdělí následujícím 

způsobem: 

4 % záložní fond; 

96 % na činnost OS KOVO. 

 (2.3) Členské příspěvky členů OS KOVO evidovaných při RP OS KOVO jsou zdroji 

      finančních prostředků OS KOVO. 

(3) Ostatní příjmy 

(3.1) Ostatní příjmy OS KOVO jsou přiděleny zejména na činnost OS KOVO. 

(3.2) Ostatní příjmy ZO zůstávají k dispozici této ZO, která s nimi nakládá podle zásad 

hospodaření ZO. 

(4) Použití finančních prostředků OS KOVO 

(4.1) OS KOVO povinně zřizuje záložní fond a sociálněpodpůrný fond. Vnitřní předpis       

OS KOVO pro tvorbu a čerpání těchto fondů schvaluje, mění a ruší Rada OS KOVO.  

(4.2) Záložní fond tvoří základní rezervu OS KOVO. Tvorba a čerpání záložního fondu jsou 

upraveny vnitřním předpisem OS KOVO 

 (4.3) Sociálněpodpůrný fond slouží zejména k poskytování plnění z titulu právní pomoci, 

sociální výpomoci a podpory členů OS KOVO v období stávek. Tvorba a čerpání 

sociálněpodpůrného fondu jsou upraveny vnitřním předpisem OS KOVO. 

(4.4) Prostředky, které nebyly přiděleny do záložního nebo sociálněpodpůrného fondu, lze 

použít k úhradě nákladů souvisejících s činností OS KOVO, a to zejména na: 

a) náklady materiálové a nemateriálové povahy; 

b) osobní náklady; 

c) odpisy nehmotného a hmotného majetku; 

d) příspěvky odborovým centrálám; 

e) daně, poplatky a jiné finanční náklady. 

(5) ZO mohou podle vlastních potřeb ze svých prostředků vytvářet účelové fondy. Tvorbu a 

čerpání fondu založeného podle věty první upravuje statut, který je ZO povinna zpracovat 

a schválit na členské schůzi nebo konferenci. 
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§ 27 

zrušen – přeneseno do §3 

 

 

§ 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 hospodaření OS KOVO 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 

řádného odvádění podílu členských příspěvků na OS KOVO a 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. 

 

ČÁST PÁTÁ 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

§ 30 

Zásady rozhodování orgánů OS KOVO a orgánů organizačních jednotek OS KOVO 

(1) Tyto zásady platí obecně, pokud není v těchto Stanovách uvedeno jinak nebo vnitřní 

předpis OS KOVO nestanoví jinak.  

(2) Orgán přijímá rozhodnutí na svém zasedání souhlasem nadpoloviční většiny přítomných 

členů s hlasem rozhodujícím, pokud není v těchto Stanovách, případně vnitřních 

předpisech OS KOVO uvedeno jinak.  

(3) Orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s hlasem 

rozhodujícím, pokud není v těchto Stanovách uvedeno jinak.  

(4) Rozhodnutí orgánu se přijímají veřejným hlasováním, pokud alespoň 1/3 přítomných 

členů s hlasem rozhodujícím nepožádá o tajné hlasování.  

(5) V případech, kdy není z časových nebo ekonomických důvodů možné nebo účelné svolat 

zasedání orgánu, je možné uplatnit hlasování „per rollam“ (oběžníkem). Orgány musí 

způsob použití tohoto druhu hlasování upravit ve svém jednacím řádu.  
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(6) Každý člen orgánu, který hlasuje opačně než většina přítomných členů, má právo na 

jmenovité zaznamenání svého postoje, pokud o to požádá. Zastánci menšinového názoru 

mají právo trvat na svém názoru, jsou však vázáni přijatým usnesením.  

(7) Funkcionáři orgánů OS KOVO a organizačních jednotek OS KOVO mohou být ze svých 

funkcí v průběhu funkčního období odvoláni orgánem, který je zvolil, za podmínek 

stanovených pro jejich volbu, pokud není v těchto Stanovách uvedeno jinak.  

 

§ 31  

Členství OS KOVO v odborových a jiných sdruženích 

(1) OS KOVO je jako právní nástupce OS KOVO v ČSFR kolektivním členem 

Českomoravské majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů. 

(2) OS KOVO je jako právní nástupce OS KOVO v ČSFR kolektivním členem Majetkové, 

správní a delimitační unie odborových svazů, přičemž uznává stejná nástupnická práva 

v této organizaci právnímu nástupci OS KOVO v ČSFR na území Slovenské republiky.  

(3) OS KOVO je jako právní nástupce OS KOVO v ČSFR kolektivním členem 

Českomoravské konfederace odborových svazů se sídlem v Praze.  

(4) OS KOVO jako právní nástupce OS KOVO v ČSFR na území České republiky je 

kolektivním členem IndustriALL Global Union se sídlem v Ženevě a IndustriAll 

European Trade Union se sídlem v Bruselu, přičemž toto členství je výrazem souhlasu 

s cíli příslušných mezinárodních organizací. 

(4.1) OS KOVO udržuje trvale kontakty se zahraničními odborovými svazy kováků pro 

vzájemnou výměnu informací, spolupráci a koordinaci akcí a společného postupu. Pro 

tyto účely mohou příslušné orgány OS KOVO po vzájemné dohodě se zahraničními 

odborovými centrálami vytvářet dočasné nebo stálé orgány či instituce. 

(5) OS KOVO členstvím v odborových a jiných sdruženích akceptuje automaticky eventuální 

členství těchto sdružení v dalších organizacích.  

(6) O vystoupení OS KOVO z kteréhokoliv sdružení nebo o vstupu do dalšího sdružení 

rozhoduje Rada OS KOVO.  

(7) OS KOVO se nemůže stát kolektivním členem žádné politické strany nebo hnutí. 

 

§ 32  

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) Odměny a náhrady cestovních výdajů členů statutárních orgánů, dalších orgánů             

OS KOVO a jeho organizačních jednotek, kteří nejsou v pracovněprávním nebo 

obdobném vztahu k OS KOVO, se řídí vnitřními předpisy OS KOVO a ZO. 

(3) Náhrady poskytované v souvislosti s výkonem funkce řeší vnitřní předpis OS KOVO. 
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ČÁST ŠESTÁ  

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

§ 33  

Zánik OS KOVO 

 

(1) O rozpuštění, rozdělení nebo sloučení OS KOVO rozhoduje Sjezd OS KOVO nejméně 

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.  

§ 34 

Přechodná ustanovení 

(1) V případě, kdy orgán státní správy bude vyžadovat souhlas Federální rady OS KOVO po 

ukončení její činnosti, přechází tato pravomoc na Radu OS KOVO. 

(2) ZO vzniklým podle dosavadních Stanov zůstávají zachovány jejich právní subjektivita, 

postavení, práva a povinnosti. 

(3) Odborová rada Poldi Kladno, Kladno, Rada předsedů ZO OS KOVO Škoda a. s., Plzeň, 

Podnikový výbor OS KOVO Tatra a. s., Kopřivnice, Podniková odborová rada OS KOVO 

při Nové huti a. s., Ostrava-Kunčice, Odborová centrála Vítkovice, Ostrava-Vítkovice a 

Odborová rada Hutní montáže a. s., Ostrava 1 vzniklé před datem účinnosti těchto Stanov 

zůstávají zachovány, jsou organizačními jednotkami OS KOVO, mají právní subjektivitu 

a považují se ve smyslu těchto Stanov postavené na roveň sdružením základních 

organizací ve smyslu § 16 odst. 2 těchto Stanov. Jejich jménem jednají předsedové, pokud 

statut nestanoví jinak. 

(4) Individuální členství členů OS KOVO vzniklé podle dosavadních Stanov zůstává 

zachováno. 

(5) Člen OS KOVO, který má k okamžiku účinnosti novelizace Stanov uvedenému v § 35 

odst. 2 pozastavené členství ve smyslu dosavadního znění § 11, se po tomto dni stává 

řádným členem s pozastaveným výkonem práv a povinností ve smyslu nového znění § 10. 

(6) Nová výše členských příspěvků podle § 12 odst. 3 a neodvádění 25 % z nich (§ 16 odst. 5 

a § 26 odst. 2.1) se uplatní počínaje příspěvky za leden 1998. 

(7) Do 31. 12. 1997, pokud Rada OS KOVO nestanoví jiný termín, zabezpečí ZO 

prostřednictvím metodických pracovišť evidenci členů ve smyslu § 6 Stanov a její předání 

OS KOVO (za účelem zřízení centrální evidence členů OS KOVO). 

(8) Nová výše členských příspěvků podle § 12 odst. 3, přijatá III. sjezdem OS KOVO se 

uplatní počínaje měsícem lednem 2002. 

(9) Ustanovení Stanov OS KOVO nezbytná k naplnění § 17 a § 18 budou realizována 

nejpozději do 31.12.2005. Výkon funkce zmocněnců KS OS KOVO a zástupců KS OS 

KOVO v Radě OS KOVO podle Stanov OS KOVO ve znění schváleném IV. sjezdem OS 

KOVO počíná běžet 1.1.2006. Výkon funkce zmocněnců SMO a zmocněnců MO 
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zvolených podle Stanov OS KOVO ve znění schváleném III. sjezdem OS KOVO končí 

dnem 31.12.2005. 

(10) Právní úkony podepsané předsedou výboru ZO s označením funkce „předseda Výboru 

ZO“ ve smyslu ustanovení § 16 odst. 16 Stanov OS KOVO zůstávají v platnosti i po 

nabytí platnosti a účinnosti ustanovení Stanov OS KOVO novelizovaných VI. sjezdem   

OS KOVO 

(11)  ZO a RP OS KOVO jsou povinny zaslat evidenci členů do centrální evidence členů     

OS KOVO ve smyslu § 6 odst. 2 těchto Stanov ve znění přijatém VII. sjezdem OS KOVO 

nejpozději do 31. 12. 2017. 

 

§ 35 

Platnost a účinnost Stanov 

(1) Stanovy OS KOVO, evidované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 29. března 

1993 pod čj. VSC/1-19788/93-E, ve znění změn a doplnění, jsou účinné okamžikem 

zániku OS KOVO v ČSFR. 

(2) Ustanovení novelizovaná II. sjezdem OS KOVO nabývají účinnosti okamžikem přijetí 

usnesení o schválení novelizace Stanov OS KOVO, s výjimkou ustanovení § 32 odst. 3, 

které nabývá účinnosti dnem 1.1.1998. 

(3) Ustanovení novelizovaná III. sjezdem OS KOVO nabývají účinnosti okamžikem přijetí 

usnesení o schválení novelizace Stanov OS KOVO. 

(4) Ustanovení novelizovaná IV. sjezdem OS KOVO nabývají účinnosti okamžikem přijetí 

usnesení o schválení novelizace Stanov OS KOVO. 

(5) Ustanovení novelizovaná V. sjezdem OS KOVO nabývají účinnosti okamžikem přijetí 

usnesení o schválení novelizace Stanov OS KOVO. Ustanovení § 18 odst. 7.4 písm. c),     

§ 19 odst. 2.1, § 19 odst. 8 a § 23 odst. 1 novelizovaná V. sjezdem OS KOVO nabývají 

účinnosti dnem následujícím po dni skončení V. sjezdu OS KOVO. 

(6) Ustanovení novelizovaná VI. sjezdem OS KOVO nabývají účinnosti okamžikem přijetí 

usnesení o schválení novelizace Stanov OS KOVO. 

(7) Ustanovení novelizovaná VII. sjezdem OS KOVO nabývají účinnosti okamžikem přijetí 

usnesení o schválení novelizace Stanov OS KOVO. 

 

§ 35 a 

Úpravy těchto Stanov provedené Radou OS KOVO 

Ustanovení § 6, § 12 odst. 2 a § 26 odst. 2.1 novelizované usnesením 5. zasedání Rady 

OS KOVO ze dne 5. října 2006 nabývají platnosti okamžikem přijetí usnesení o schválení 

novelizace Stanov OS KOVO a účinnosti dnem 1.1.2007.   
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Upravené a nové znění ustanovení § 3, odst.1 Stanov OS KOVO nabývá platnosti a 

účinnosti dnem schválení Radou OS KOVO, to je dnem 3. října 2007.  

Ustanovení § 12 odst. 2 a § 26 odst. 2.1 novelizované usnesením 11. zasedání Rady OS 

KOVO ze dne 16. října 2008 nabývají platnosti okamžikem přijetí usnesení o schválení 

novelizace Stanov OS KOVO a účinnosti dnem 1. 1. 2009.  

Ustanovení §12 odst.1, §12 odst.2 písm. b), a §16a odst.1 novelizovaná usnesením 5. 

Rady OS KOVO ze dne 11. 3. 2015 nabývají platnosti okamžikem přijetí usnesení o schválení 

novelizace Stanov OS KOVO a účinnosti dnem 16. 3. 2015. 

Ustanovení § 20 odst. 3 písm. l) schválené usnesením 11. Rady OS KOVO ze dne 24. 3. 

2021 nabývají platnosti a účinnosti okamžikem přijetí usnesení o schválení změny Stanov OS 

KOVO. 

 

 

 


