STANOVY IndustriALL Global Union
Schválené 5.-7.10.2016 na kongresu v Riu de Janeiro

NÁZEV
Článek 1 – Název a centrála
IndustriALL Global Union (dále také IndustriALL) je sdružení, které se řídí těmito stanovami
a následně články 60 a následujícími švýcarského občanského zákoníku (CC).
Název sdružení je stejný ve všech jazycích.
Centrála sdružení je v Ženevě ve Švýcarsku.
Článek 2 – Cíle
IndustriALL se skládá ze svobodných, nezávislých a demokratických odborů, zastupujících
modré a bílé límečky, muže a ženy v odvětví kovo, chemie, energie, hornictví, textilu a
příbuzných oborech v celém světě.
IndustriALL je vytvořen pro organizování a budování kolektivní síly pracujících lidí v celém
světě na obranu jejich práv a prosazování jejich společných zájmů vůči korporacím i státům.
Proto pracuje IndustriALL na posilování globálního odborového hnutí prostřednictvím
sjednocení průmyslových zaměstnanců ve světě do odborů a podpory a koordinace
kolektivního vyjednávání.
IndustriALL obhajuje demokratický, rovnoprávný a udržitelný ekonomický rozvoj, který
poskytne vyšší životní úroveň, dobré mzdy a pracovní podmínky a jistotu zaměstnanosti a
důchodu pro všechny zaměstnance, přičemž zachovává životní prostředí.
IndustriALL bojuje za podporu respektování odborových a ostatních lidských práv, svobodu,
mír, demokracii a sociální spravedlnost ve světě.
IndustriALL brání právo na sebeurčení pro všechny lidi na světě a staví se proti všem formám
diskriminace na základě barvy, gender, etnického nebo národnostního původu, náboženského
nebo politického přesvědčení, postižení, sexuální orientace nebo věku.
Článek 3 – Prostředky
Pro dosažení těchto cílů bude IndustriALL:


Obhajovat uznání a účinné prosazování mezinárodních pracovních práv a standardů
včetně svobody sdružování, kolektivního vyjednávání, práva na stávku, zákazu
diskriminace, nucené a vězeňské práce a dětské práce, BOZP, důstojných mezd a slušné
pracovní doby.
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Aktivně bránit členské organizace a jejich členy proti útokům vlád, zaměstnavatelů nebo
jiných stran kdekoliv a kdykoliv budou práva pracujících ohrožena.



Koordinovat a usnadňovat přeshraniční kampaně v oblasti organizování a vyjednávání.



Posilovat členské svazy prostřednictvím poskytování informací, vzdělávání a školení.



Podporovat členské organizace prostřednictvím technické podpory v oblastech jako je
pracovní právo, ekonomický a korporační výzkum, komunikace, organizační a finanční
management a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.



Prosazovat a koordinovat strategické vztahy a spolupráci s jinými organizacemi.



Bude vázán diverzitou svého vlastního složení, reflektovat etnickou, gender, sexuální
orientaci, věk a ostatní, a také toto vyžadovat od všech ostatních veřejných a soukromých
institucí.



Zavede cíl 40 % zastoupení žen jakožto součást probíhající práce ve směru rovných práv a
silnějšího zastoupení žen na všech úrovních rozhodovacích orgánů IndustriALL. TO bude
rovněž zohledněno při navrhování rozpočtu a programů, a prolínat se sekrorovou prací,
školícími aktivitami a aktivitami zaměřenými na budování odborů. IndustriALL bude
pracovat se svými členy, aby zvýšil a posílil zastoupení žen na lokální, národní a globální
úrovni.



Bude podporovat aktivity zaměřené na podporu participace a získávání mladých
zaměstnanců.

ČLENSTVÍ
Článek 4 - Sektory
Členy IndustriALL se mohou stát odbory, které jsou reprezentativní, nezávislé a demokratické
a jejichž členové jsou zcela nebo zčásti zaměstnáni v těchto sektorech, které jsou přílohou
těchto Stanov.
Ve všech těchto sektorech organizace zastupuje jak modré, tak bílé límečky.
Článek 5 – Podmínky členství
Podmínky pro členství jsou:
(a) Odborový svaz ve svých interních strukturách a externích vztazích uplatňuje
demokratické principy a je nezávislý na vlivu vlády a zaměstnavatelů.
(b) Odborový svaz je vázán stanovami a rozhodnutími IndustriALL, dodržuje jeho politiky,
souhlasí s tím, že bude pracovat na praktickém dosažení politik a cílů a bude informovat
své orgány o aktivitách a akcích.
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Článek 6 – Postup žádosti o členství
Žádosti o přijetí musejí být zaslány písemně generálnímu tajemníkovi. Žádost musí obsahovat
název žadatele a počet a charakter členské základny svazu a také prohlášení o akceptování
povinností uložených IndustriALL.
Pokud je žadatel ze země, kde již existuje jedna nebo více členských organizací IndustriALL,
musí generální tajemník informovat členské organizace v dané zemi o žádosti a vyžádat si
jejich komentář/vyjádření.
Generální tajemník předloží všechny žádosti o členství výkonnému výboru společně se všemi
příslušnými podkladovými dokumenty, včetně doporučení ohledně žádosti. Výkonný výbor
podá zprávu o svém rozhodnutí kongresu a sdělí jej příslušnému svazu.
Žadatele, kterým bylo odmítnuto členství, může výkonný výbor znovu zvážit před konáním
dalšího kongresu, a to na základě jejich požadavku.
Svaz, kterému byla výkonným výborem zamítnuta žádost o členství, se může ve lhůtě do 60
dnů od sdělení tohoto rozhodnutí výkonného výboru odvolat ke kongresu. Odvolání je
adresováno generálnímu tajemníkovi, který jej předloží následujícímu kongresu společně
s doporučením v dané věci.
Článek 7 – Vyloučení a vystoupení
Členský svaz může být vyloučen rozhodnutím výkonného výboru nebo kongresu, pokud:
(a) dluží členské příspěvky za dva roky, nebylo mu prominuto placení členského příspěvku a
byly mu zaslány nejméně dvě upomínky informující jej o neplnění povinností ohledně
členských příspěvků; a/nebo
(b) jasně porušuje stanovy IndustriALL; a/nebo
(c) jedná způsobem, který může být považován za škodlivý pro zájmy IndustriALL. V tomto
případě generální tajemník předloží výkonnému výboru fakta společně se svým
doporučením a po konzultaci s příslušnou členskou organizací, která má být vyloučena.
Výkonný výbor má pravomoc po zprávě generálního tajemníka učinit příslušné kroky.
Členské organizace se mohou odvolat v otázce rozhodnutí výkonného výboru o jejich
vyloučení ke kongresu ve lhůtě do 60 dní po sdělení o rozhodnutí ze strany výkonného
výboru. Odvolání se adresuje generálnímu tajemníkovi, který jej předloží následujícímu
kongresu společně s doporučením k předmětu odvolání. Po dobu nevyřízeného odvolání jsou
práva a povinnosti příslušné členské organizace pozastaveny.
Každá členská organizace může vystoupit tak, že předloží písemné oznámení generálnímu
tajemníkovi nejméně šest měsíců před koncem příslušného kalendářního roku.
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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Článek 8 – Členské příspěvky
Každoroční členský příspěvek platí všechny členské organizace s výjimkou organizací, které
byly této povinnosti zproštěny podle článku 9 těchto stanov.
Kongres určí základní roční výši členského příspěvku.
Od roku 2017 se základní roční členský příspěvek stanovuje na 1,28 CHF.
Základní roční členský příspěvek se upravuje podle hrubého národního důchodu (HND) na
obyvatele země, kde má členský svaz centrálu, na základě třinácti níže uvedených skupin.
Referenční HND je údaj Světové banky, v nominálních hodnotách, publikovaný v poslední
zprávě.
Skupina členského
příspěvku
Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3
Skupina 4
Skupina 5
Skupina 6
Skupina 7
Skupina 8
Skupina 9
Skupina 10
Skupina 11
Skupina 12
Skupina 13

HND na obyvatele
nad 30 000 USD
15 001 – 30 000 USD
14 101 – 15 000 USD
13 101 – 14 100 USD
12 001 – 13 100 USD
10 801 – 12 000 USD
9 501 – 10 800 USD
8 101 – 9 500 USD
6 601 – 8 100 USD
5 001 – 6 600 USD
3 301 – 5 000 USD
1 501 – 3 300 USD
Méně než 1 500

Podíl základního ročního členského
příspěvku
100 %
95 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
5%
2%

Tato základní roční výše členského příspěvku bude každoročně upravována v souladu
s posledním údajem o švýcarském indexu spotřebitelských cen.
Roční členský příspěvek se násobí počtem členů, který členský svaz deklaruje na konci
předchozího kalendářního roku. Členské organizace musí deklarovat všechny členy, kteří platí
50 % nebo více základního národního členského příspěvku.
Minimální roční členský příspěvek pro všechny svazy je nejméně 100 CHF.
Sekretariát vypočítá roční členský příspěvek pro každý členský svaz na základě počtu členů
deklarovaných členskou odborovou organizací.
Členské příspěvky je třeba zaplatit v první polovině každého kalendářního roku.
Pokud je organizace přijata za člena v průběhu kalendářního roku, platí se členský příspěvek
za daný rok na bázi pro rata od data přijetí výkonným výborem na základě oznámené členské
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základny v době přijetí za člena. Obdobně v případě vyloučení nebo vystoupení se platí na
základě poslední deklarované členské základny.
Období 2017 – 2020 bude přechodným obdobím, během kterého by nemělo dojít ke zvýšení
členského příspěvku na jednotlivého člena o více než 5 % nebo ke snížení o více než 20 %
členského příspěvku placeného na člena za předcházející rok.
Revize systému členských příspěvků přijatého od roku 2017 proběhne na kongresu v roce
2020.
Svaz, který je ve zpoždění s placením členských příspěvků ke konci roku a který nebyl
zproštěn této povinnosti podle článku 9, ztrácí v následujícím roce právo účasti a hlasování na
všech jednáních IndustriALL včetně jednání kongresu a výkonného výboru. Zástupci svazů,
které jsou ve zpoždění s placením členských příspěvků, nemohou působit v žádných
rozhodovacích orgánech, regionálních nebo sektorových orgánech, a ani nemohou žádným
způsobem IndustriALL zastupovat.
Článek 9 – Zproštění
Žádost o zproštění povinnosti platby členského příspěvku musí být předložena písemně
generálnímu tajemníkovi v prvním čtvrtletí roku, za který se o zproštění žádá. Veškeré
podpůrné dokumenty týkající se této žádosti musejí být rovněž předloženy v této době.
Výkonný výbor rozhodne o tom, zda schválí tuto žádost o zproštění povinnosti zaplatit
členský příspěvek.
Zproštění platby ročního členského příspěvku by měl výkonný výbor schválit pouze ve
výjimečných případech, kdy externí faktory mimo kontrolu žádajícího svazu vyústí ve
finanční potíže daného svazu. Zproštění je možné pouze na jeden rok.
Pokud dojde k částečnému nebo plnému zproštění povinnosti platby členského příspěvku
příslušné členské organizaci, budou její hlasovací práva na kongresu podle toho upravena.

STRUKTURY
KONGRES
Článek 10 - Kongres
Nejvyšším orgánem IndustriALL je kongres. Kongres se koná nejméně každé čtyři roky.
Výkonný výbor určí termín, délku trvání, místo konání a agendu kongresu.
Článek 11 – Účast na kongresu
Kongres se skládá ze zástupců členských svazů, které plní všechny povinnosti, včetně
finančních. Každý členský svaz určí počet svých zástupců na kongresu a je zodpovědný za
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jejich výdaje. Výkonný výbor může rozhodnout o omezení počtu delegátů, pokud členským
organizacím uvede rozumné důvody.
Delegáti kongresu mohou zastupovat jiné členské svazy, pokud předložili generálnímu
tajemníkovi před svoláním kongresu písemné zplnomocnění.
Při sestavování delegací by měly členské svazy zvážit vhodnou vyváženost z pohledu gender
a sektorového zastoupení. Nejméně 30% delegátů by měly být ženy. Všechny členské
organizace by měly usilovat o minimálně 40 % zastoupení žen ve svých delegacích.
Tam, kde jsou pouze dva delegáti, by jedním z nich měla být žena.
President, vice-presidenti, generální tajemník, asistenti generálního tajemníka a předsedové
sekcí a regionálních organizací mají na kongresu právo vystoupit, ale ne hlasovat, pokud
nejsou současně delegáty zastupujícími členské organizace.
Článek 12 – Pozvánky, agenda, jednací řád, nouzové rezoluce a rezoluce
Generální tajemník svolává kongres a oznámí všem členským organizacím poštou, e-mailem
nebo faxem čas a místo, kde se kongres uskuteční, nejméně šest měsíců před prvním dnem
kongresu. Kongres si určí svůj vlastní jednací řád.
Výkonný výbor a všechny členské organizace, které splnily všechny své povinnosti, mají
právo předkládat kongresu rezoluce a nouzové rezoluce. Navrhované rezoluce členských
organizací musí být předloženy sekretariátu nejpozději čtyři měsíce před zahájením kongresu.
Generální tajemník zašle návrh agendy kongresu, akční program, zprávy a rezoluce všem
členským organizacím nejpozději tři měsíce před zahajovacím dnem kongresu. Navrhované
změny rezolucí doručí členské organizace sekretariátu nejpozději jeden měsíc před
zahajovacím dnem kongresu.
V souladu se článkem 67 oddílu 3 CC budou urgentní rezoluce předložené členskými
organizacemi v průběhu kongresu zvažovány pouze v případě, že budou podpořeny
organizacemi nejméně z pěti zemí.
Článek 13 – Povinnosti kongresu
Povinnosti řádného kongresu zahrnují:
(a) Debatovat a schválit strategie, cíle a aktivity IndustriALL na příští čtyři roky.
(b) Přezkoumat, zvážit, a tam, kde je to vhodné, schválit předložené zprávy včetně zprávy
sekretariátu, finanční zprávy, zprávy interních a externích auditorů a zprávy o práci
výkonného a finančního výboru.
(c) Rozhodnout o všech předložených návrzích a rezolucích.
(d) Stanovit úroveň základního ročního členského příspěvku.
(e) Zvolit presidenta, generálního tajemníka a tři asistenty generálního tajemníka, a také
jednoho vice-presidenta za každý statutární region z členů výkonného výboru, na základě
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doporučení členů výkonného výboru z každého regionu. President a vice-presidenti musejí
zastávat ve své organizaci volenou pozici.
IndustriALL bude usilovat o to, aby zvolené vedení jako skupina, definovaná
presidentem, vice-presidenty, generálním tajemníkem a asistenty generálního tajemníka,
byla složena z 30 % z žen. IndustriALL bude usilovat o zvýšení tohoto čísla na 40 % do
kongresu 2020.
(f) Zvolit pět interních auditorů.
(g) Zvolit členy výkonného výboru a jejich zástupce nominované regiony na základě počtů
alokovaných křesel podle článku 16.
(h) Zvážit odvolání o členství nebo vyloučení svazů.
(i) Ustavit sekce.
(j) Rozpustit IndustriALL.
(k) Modifikovat stanovy IndustriALL.
(l) Schválit sloučení.
Všechna rozhodnutí na kongresu jsou schvalována prostou většinou hlasů členských svazů
přítomných nebo zastoupených na kongresu s výjimkou rozhodnutí o bodech (j) a (k), které
vyžadují alespoň dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských svazů přítomných nebo
zastoupených na kongresu, a v bodě (l), který vyžaduje většinu alespoň tří čtvrtin z celkového
počtu hlasů členských svazů přítomných nebo zastoupených na kongresu.
Článek 14 – Hlasovací práva na kongresu
Každý členský svaz, který splnil své finanční povinnosti vůči IndustriALL, má na kongresu
právo hlasovat.
Každá členská organizace má jeden hlas za každého člena, za kterého byl zaplacen členský
příspěvek v souladu s článkem 8.
Organizace, které obdržely písemné zplnomocnění od jiné organizace v souladu s článkem 11,
mohou rovněž hlasovat stejným způsobem.
MIMOŘÁDNÝ KONGRES
Článek 15 – Mimořádný kongres
Mimořádný kongres je svolán rozhodnutím výkonného výboru nebo na písemný požadavek
pětiny členských organizací zaslaný generálnímu tajemníkovi.
Oznámení o termínu a místu konání a také o důvodech svolání mimořádného kongresu bude
členským organizacím sděleno co možná nejdříve před mimořádným kongresem.
Výkonný výbor určí jednací řád a agendu mimořádného kongresu v souladu s těmito
stanovami.
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VÝKONNÝ VÝBOR
Článek 16 – Členové výkonného výboru
Výkonný výbor je složen následovně:
(a) Volení členové, reprezentující členské organizace a regiony, a podporující aktivity
IndustriALL;

Bude zvoleno šedesát (60) členů s následujícím rozdělením:
Asie-Pacifik
Latinská Amerika a Karibik
Střední Východ a Severní Afrika
Severní Amerika
Sub-saharská Afrika
Evropa

12 křesel, včetně alespoň 3 žen
6 křesel, včetně alespoň 2 žen
2 křesla, včetně alespoň 1 ženy
9 křesel, včetně alespoň 3 žen
6 křesel, včetně alespoň 2 žen
25 křesel, z nichž 7 (včetně alespoň 2 žen) pro
střední a východní Evropu a 18 křesel (včetně
alespoň 5 žen) pro západní Evropu

Rozdělení alokovaných křesel mezi země v každém regionu bude určeno členskými svazy
v daném regionu.
V souladu s článkem 3 bude stanoven cíl zastoupení žen ve výkonném výboru ve výši
40%, do roku 2020.
(b) President;
(c) Generální tajemník s právem hovořit, ale ne hlasovat;
(d) Asistenti generálního tajemníka, s právem hovořit, ale ne hlasovat.
Celkově by složení výkonného výboru mělo odrážet členskou základnu, pokud jde o rovnováhu
gender, regionů a sektorů.
Článek 17 – Hlasování ve výkonném výboru
Výkonný výbor by měl usilovat o dosažení co nejširšího možného konsensu ve všech
oblastech.
Kvora pro jednání výkonného výboru je dosaženo, pokud je přítomna více než polovina
z celkového počtu členů výkonného výboru s hlasovacím právem. Rozhodnutí jsou přijímána
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většinovým hlasováním. V případě nerozhodného výsledku má president rozhodující hlas.
Pokud je požadováno hlasování, bude provedeno zdvižením rukou, pokud většina členů
nepožádá o tajné hlasování.
Článek 18 – Jednání výkonného výboru
Výkonný výbor se svolává alespoň dvakrát ročně. Tato jednání svolává generální tajemník po
konzultaci s presidentem. Datum a místo každého jednání, které stanoví výkonný výbor,
budou členům výkonného výboru a všem členským organizacím oznámeny nejpozději čtyři
měsíce před tímto jednáním s výjimkou mimořádných okolností, kdy bude oznámení učiněno
co nejdříve, nejpozději však 30 dní předem.
Výkonný výbor si určí svá vlastní pravidla. Výkonný výbor by měl využít veškeré vhodné
komunikační technologie pro posílení participace.
Generální tajemník po konzultaci s presidentem připraví návrh agendy každého jednání.
Agenda bude zaslána členům výkonného výboru nejpozději 2 týdny před zahájením řádného
jednání společně se všemi písemnými zprávami k otázkám, které budou na tomto jednání
projednávány. Výjimky jsou možné v případě urgentních nebo důležitých záležitostí, které
vyplynou později.
President předsedá všem jednáním výkonného výboru. V případě, že president není přítomný
celé nebo části jednání, určí jednoho z vice-presidentů, aby předsedal jednání v průběhu
jeho/její absence.
Ze všech jednání výkonného výboru se pořizuje zápis. Kopie zápisu bude co nejdříve zaslána
členům výkonného výboru a auditorům. Bude rovněž zaslána všem členským organizacím.
Článek 19 – Povinnosti výkonného výboru
Povinnosti výkonného výboru zahrnují:
(a) Kontrolovat a zajišťovat, aby všechny aktivity, rozhodnutí, rezoluce, návrhy a politiky
schválené kongresem byly implementovány a splněny do příštího kongresu.
(b) Zajistit, aby IndustriALL fungoval jako jedna globální organizace se společnými principy
a prioritami ve všech regionálních a sektorových strukturách.
(c) Zkoumat veškeré zprávy jemu předložené sekretariátem, finančním výborem a interními a
externími auditory.
Výkonný výbor by měl v rámci své práce prověřovat zprávu generálního tajemníka o
činnosti o vývoji v jednotlivých oblastech práce, finanční zprávu a zprávy interních a
externích auditorů a všechny ostatní relevantní regionální zprávy, zprávy ze sekcí nebo
jiné zprávy a směrovat generálního tajemníka v těchto aktivitách.
(d) Schvalovat každoroční účetnictví revidované interními a externími auditory.
(e) Zbavovat generálního tajemníka jakékoliv další odpovědnosti.
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(f) Přezkoumávat, diskutovat a schvalovat každoroční rozpočet připravený generálním
tajemníkem.
Výkonný výbor se bude rovněž zabývat dalšími finančními otázkami, včetně
dlouhodobého finančního plánování IndustriALL, potřeb příjmů, externě financovanými
projekty a podmínek kolektivního vyjednávání se zaměstnanci.
(g) Dohlížet na management aktiv IndustriALL včetně investic a nehmotného majetku.
Všechny zásadní změny týkající se využití a disponování s aktivy vyžaduje schválení
nejméně 75% členů výkonného výboru.
(h) Hodnotit důležité globální politické a ekonomické události, které mají vztah k aktivitám
IndustriALL a přijmout nutné kroky.
(i) Prověřovat žádosti o přijetí a návrhy týkající se vyloučení a rezignace v souladu s těmito
stanovami.
(j) Nominovat z vice-presidentů na období do příštího kongresu úřadujícího presidenta
v případě, že se tento post mezi kongresy uvolní.
(k) Nominovat ze svých členů na období do příštího kongresu úřadující vice-presidenty
v případě, že se některý z těchto postů mezi kongresy uvolní.
(l) Nominovat na období do příštího kongresu úřadujícího generálního tajemníka a/nebo
úřadující asistenty generálního tajemníka v případě, že se některý z těchto postů mezi
kongresy uvolní.
(m) Nominovat po konzultaci s příslušným regionem na období do příštího kongresu nové
titulární členy výkonného výboru a jejich zástupce v případě, že se některý z těchto postů
mezi kongresy uvolní.
(n) Nominovat externího auditora.
(o) Nominovat jednoho nebo více interních auditorů na období do příštího kongresu
v případě, že se některý z těchto postů mezi kongresy uvolní.
(p) Nominovat po konzultaci se členskými organizacemi v příslušných sekcích a na období do
následující konference sekce předsedy sekce v případě, že se některý z těchto postů mezi
konferencemi sekce uvolní.
(q) Rozhodovat o propuštění generálního tajemníka a/nebo asistentů generálního tajemníka
v případě hrubého porušení povinností.
(r) Vybrat a schválit termín, místo a agendu příštího kongresu.
(s) Ustavit speciální výbory, pracovní skupiny, mise a/nebo projekty pro specifickou práci
v oblastech, které bude považovat za relevantní pro práci IndustriALL.
(t) Ustavit regionální organizace a regionální úřady.
(u) Vytvořit vodítka pro sektorovou práci, přidávat sekce v období mezi kongresy a vytvářet
klastry mezi sekcemi.
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VÝBOR ŽEN
Článek 20 – Členové výboru žen a zasedání
Výbor žen je stálým výborem výkonného výboru. Jeho členy jsou titulární členky a
náhradnice členů výkonného výboru.
Výbor žen zvolí dvě spolu-předsedající.
Výbor žen se bude scházet minimálně před každým výkonným výborem.
PRESIDENT
Článek 21 – Povinnosti presidenta
(a) President předsedá všem jednáním kongresu a výkonného výboru.
(b) President zajišťuje, aby tato jednání byla vedena v souladu se stanovami a příslušným
jednacím řádem.
(c) President je společně s generálním tajemníkem zodpovědný IndustriALL za supervizi a
obecné směřování práce sekretariátu a regionálních úřadů.
(d) V případě, že president odejde ze své volené funkce v členské organizaci, kdykoli před
dokončením svého mandátu v IndustriALL, on/ona okamžitě uvolní svou funkci
v IndustriALL. Pokud tato situace nastane, budou vice-presidenti konzultovat mezi sebou
a určí, který z nich dočasně převezme předsednictví do příštího jednání výkonného
výboru. Ten zvolí jednoho z vice-presidentů, který bude dočasně sloužit jako úřadující
president do dalšího kongresu.

VICE-PRESIDENTI
Článek 22 – Povinnosti Vice – presidentů
Vice-presidenti podporují presidenta jako zástupci daných regionů.
Pokud se president ve výjimečných případech nemůže zúčastnit zasedání, on/ona bude
zastoupen vice-presidentem. Vice-presidenti se mezi sebou dohodnou na systému rotace.
President a vice-presidenti úzce spolupracují. Mohou sloužit jako kontakty generálního
tajemníka v regionech, s cílem zajistit efektivní implementaci rozhodnutí, přijatých
výkonným výborem.
Výkonný výbor je oprávněn vice-presidentům ukládat specifické další úkoly.
V případě, že vice-president odejde ze své volené funkce v členské organizaci, kdykoli před
dokončením svého mandátu v IndustriALL, on/ona okamžitě uvolní svou funkci
v IndustriALL
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INTERNÍ A EXTERNÍ AUDITOŘI
Článek 23 – Interní a externí auditoři
Kongres zvolí pět interních auditorů, kteří nemohou být titulárními členy výkonného výboru.
Interní auditoři zodpovídají za interní audity a rovněž za příslušné postupy, politiky a metody
použité pro tyto audity a zpracují dvakrát ročně zprávu pro výkonný výbor. Interní auditoři
rovněž plní další povinnosti podle pokynů výkonného výboru.
Nejméně tři interní auditoři budou alespoň dvakrát ročně prověřovat účetnictví.
Interní auditoři ověří, že toto účetnictví je vedeno v souladu se zákonem, dobrými účetními
praktikami a v souladu se stanovami. Dále také ověří, zda ekonomické aktivity korespondují
s rozhodnutími výkonného výboru a kongresu.
Interní auditoři předkládají písemnou zprávu o svých zjištěních výkonnému výboru.
Pracují v kooperaci s externími auditory. Externí auditoři provádějí běžný audit.

SEKRETARIÁT
Článek 24 – Řízení sekretariátu
Řízení sekretariátu je svěřeno generálnímu tajemníkovi. Ten/ta po konzultaci s presidentem
jmenuje členy sekretariátu. Všichni zaměstnanci jsou podřízeni generálnímu tajemníkovi a
vykonávají povinnosti, které jsou jim určeny.
Článek 25 – Povinnosti generálního tajemníka
Generální tajemník má následující povinnosti, podle nasměrování kongresem a výkonným
výborem:
(a) Implementovat politiky a rozhodnutí kongresu a výkonného výboru.
(b) Zabezpečovat stále a v každém ohledu zájmy IndustriALL.
(c) Sloužit jako právní zástupce IndustriALL.
(d) Řídit a směrovat veškeré klíčové operace a řešit veškeré otázky zaměstnanců nebo další
personální otázky včetně jmenování regionálních zaměstnanců a projektových
koordinátorů po konzultaci s presidentem a členskými organizacemi v příslušných
regionech. Generální tajemník stanovuje po konzultaci s presidentem a výkonným
výborem pracovní podmínky prostřednictvím vyjednávání se zaměstnanci.
(e) Jednat jako pokladník a zodpovídat za celkové finanční řízení. To zahrnuje udržování
přehledu o výběru členských příspěvků, implementaci finančních a všech dalších
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podnikatelských operací a transakcí, udržování finančních účtů a záznamů příjmů a
výdajů, přípravu finančních zpráv a předložení účetnictví interním a externím auditorům
ke kontrole co nejdříve po ukončení fiskálního roku.
Pokud výkonný výbor nerozhodne jinak, má generální tajemník nebo osoba jím určená
právo podepisovat dokumenty jménem IndustriALL. Generální tajemník rovněž
podepisuje všechny hlavní finanční nástroje společně se členem sekretariátu se senior
zodpovědností za finanční kontrolu nebo společně s dalším členem sekretariátu
designovaným výkonným výborem.
(f) Připravovat všechny dokumenty pro kongres a další statutární jednání. Generální tajemník
podává zprávu o aktivitách na každém kongresu a jednání všech statutárních orgánů a
informuje všechny členské organizace o klíčových rozhodnutích přijatých kongresem a
výkonným výborem.
(g) Jednat jako hlavní mluvčí, reprezentující IndustriALL, vůči dalším institucím.
(h) Mít zodpovědnost editora za všechny materiály, publikace a další komunikaci vůči
členským organizacím a veřejnosti.

Článek 26 – Povinnosti asistentů generálního tajemníka
Generální tajemník společně s asistenty generálního tajemníka představují vedoucí tým, který
funguje podle pokynů generálního tajemníka. Po konzultaci s presidentem si dohodnou
rozdělení politické a administrativní odpovědnosti a následně informují výkonný výbor.

SEKCE
Článek 27 – Sekce
Kongres a výkonný výbor může ustavit sekce pro specifické průmyslové sektory, a bílé
límečky v organizačním rozsahu členských svazů. Tyto sekce se skládají ze zástupců
členských svazů zastupujících příslušné zaměstnance.
Výkonný výbor organizuje práci sekcí, které mohou být z administrativních důvodů
seskupeny do klastrů.
Každá konference sekce nebo klastru si zvolí dva spolu-předsedající, z nichž je jedna žena a
jeden muž, kteří spolupracují s výkonným výborem a sekretariátem a organizují sekce a
nezbytná zasedání a aktivity, při provádění mezinárodní práce v příslušné sekci a práce na
specifických mezisektorových otázkách.
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REGIONÁLNÍ A NÁRODNÍ STRUKTURY
Článek 28 – Regiony
IndustriALL pracuje v následujících regionech:







Severní Amerika
Latinská Amerika a Karibik
Sub-saharská Afrika
Střední Východ a Severní Afrika
Asie-Pacifik
Evropa

Kongres nebo výkonný výbor mohou ustavit regionální organizace.
Tam, kde existují regionální organizace, měly by rozhodovat o regionálních akčních plánech a
obecných politikách řešících priority a záležitosti specifické pro daný region a pomáhat při
implementaci obecných politik a priorit IndustriALL, jak o nich rozhodl kongres a výkonný
výbor, na základě priorit a zdrojů v regionu, a měly by řešit otázky specifické pro daný
region.
Alespoň jednou za čtyři roky uspořádat konferenci všech členských organizací v regionu.
Regionální konference mohou také rozhodnout o vytvoření menších koordinačních orgánů.
Každá regionální konference zvolí ze členů výkonného výboru IndustriALL dva spolupředsedající, jednu ženu a jednoho muže, pro koordinaci práce v regionu. Členové výkonného
výboru daného regionu by se měli scházet za účelem projednání, mimo jiné, regionálních
akčních plánů a obecných politik.
Výkonný výbor může ustavit v jenom nebo více regionech regionální úřady, které by měly
usnadňovat regionální práci pod vedením IndustriALL.
Regionální úřady by měly podporovat aktivity regionálních členů výkonného výboru,
spolupracovat se spolu-předsedajícími a vykonávat aktivity regionální organizace.
Účetnictví všech regionálních úřadů bude každoročně procházet auditem. Zpráva o těchto
auditech bude každoročně předkládána sekretariátu a výkonnému výboru.
Článek 29 – Národní rady
Národní rady mohou být ustaveny členskými organizacemi v zemích, kde má IndustriALL
více než jednu členskou organizaci, s cílem podporovat společné aktivity a udržovat vztahy
mezi těmito členskými organizacemi a sekretariátem.
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POVINNOSTI ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ
Článek 30 – Výdaje členských organizací ve vztahu k jednáními IndustriALL
Veškeré výdaje delegátů spojené s účastí na jednáních IndustriALL včetně kongresu,
výkonného výboru a výboru žen platí příslušné členské organizace. Generální tajemník může
na základě pravidel schválených výkonným výborem povolit výjimky a schválit částečné
nebo úplné zaplacení výdajů některých delegátů.
ROZPUŠTĚNÍ
Článek 31 - Rozpuštění
IndustriALL může být rozpuštěn pouze kongresem. Toto rozhodnutí musí získat většinu
nejméně dvou třetin z celkového počtu hlasů členských organizací přítomných na kongresu
nebo zde zastoupených v souladu se článkem 14.
V případě rozpuštění nemohou být za žádných okolností zbývající aktiva vrácena
zakládajícím členům IndustriALL nebo žádným jiným způsobem použita v jejich prospěch, a
to celkově ani částečně. Zbývající aktiva musejí být převedena na instituci sledující podobný
veřejný účel, která nepodléhá dani.
STANOVY – OBECNÁ PRAVIDLA
Článek 32 – Interpretace stanov
V případě jakékoliv neshody ohledně interpretace těchto stanov je kompetentním orgánem,
který rozhodne a učiní kongresu doporučení týkající se nutných změn stanov vyplývajících z
této interpretace, výkonný výbor.
V případě neshody ohledně textu těchto stanov je referenčním jazykem původu francouzština.
Článek 33 – Změna stanov
Kongres je jediným kompetentním orgánem pro změnu stanov.
Rozhodnutí o změně stanov musí získat alespoň dvoutřetinovou většinu všech hlasů
členských organizací přítomných nebo zastoupených na kongresu v souladu s článkem 14.
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PŘÍLOHA

Seznam průmyslových sektorů v jurisdikci IndustriALL
Zaměstnanci ve zpracovatelství a výrobě, administrativě, úředníci, vědci, vedoucí
zaměstnanci a technici v následujících průmyslech:
I. Letecký průmysl
Výroba, montáž, design, rozvoj, a služby v oblasti konstrukce letadel, jejich částí, motorů a
dalších komponentů a dodávek ve všech odvětvích komerčního a obranného letectví a
návazných sektorech, včetně ale ne pouze vypouštění, raket, satelitů, údržby, oprav a celkové
údržby, kompozitů, speciálních kovů, chemikálií, elektroniky, interiérů a avioniky.
II. Automobilový průmysl
Výzkum, výroba, distribuce a služby v automobilovém průmyslu a v dodavatelském řetězci.
III. Základní kovy
Výzkum, výroba a recyklace železa, oceli, drahých kovů a neželezných materiálů a produktů.
IV. Průmysl chemie, farmacie a bio-věda
Výzkum, výroba a rafinace chemických prvků, sloučenin a produktů, farmaceutka, chemickotechnické produkty, petro-chemické produkty, agrochemikálie, plasty, plastové produkty a
kompozity a umělá vlákna. Výzkum a výroba produktů a materiálů vznikajících biotechnickými metodami nebo technikami genetického inženýrství.
V. Energetický průmysl
Průzkum, výroba, generování, rafinace a distribuce všech typů primární a sekundární energie.
VI. Průmyslové a ekologické služby
Likvidace odpadu, kontrola znečištění, recyklace, úklid a údržba, čistírny, chemické čištění a
hygienické služby, doručování a bezpečnostní a přidružené aktivity.
VII. Průmysl skla, cementu, keramiky a přidružené sektory
Výzkum, výroba a zpracování plochého skla, obalového skla, skelných vláken, domácího
skla, technického skla a všech ostatních sklářských produktů; všechny typy porcelánu, hliněné
a keramické materiály, kompozity a produkty; cement, nekovové materiály, kompozity a
produkty.
VIII. ICT, elektrický a elektronický průmysl
Výroba elektronických komponentů a instrumentů, počítačů, komunikačního vybavení,
spotřební elektroniky a elektrického vybavení.
IX. Mechanické strojírenství
Výroba obráběcích strojů, strojů pro metalurgii, hornictví a stavebnictví, stroje pro výrobu
textilu, oděvů a kůže, zemědělské a lesnické stroje, zvedací a manipulační vybavení, pumpy a
kompresory, ložiska, stroje a turbíny, průmyslové pece a hořáky, stroje na přenos energie,
ekologické technologické vybavení.
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X. Hornictví a sektory DGOJP (diamanty, drahokamy a zpracování ozdob a šperků)
Průzkum, těžba a zpracování černého uhlí a lignitu, kovových a nekovových minerálů, jílu,
písků a štěrků. Třídění, řezání a broušení diamantů a drahokamů, pěstování perel, výroba
šperků a okras (DGOJP).
XI. Průmysl celulózy a papíru
Výzkum, výroba a zpracování celulózy, papíru, lepenky, kartonů, obalová technika a ostatní
papírenské produkty.
XII. Gumárenský průmysl
Výzkum a výroba syntetické gumy a kompozitů a výroba přírodních a syntetických
gumárenských produktů.
XIII. Loďařství a likvidace lodí
Výzkum a vývoj, výroba, konstrukce, takeláž (lanoví), demontáž a přidružené práce loďařství,
námořní vybavení, opravy a údržba lodí, demontáž/likvidace lodí a recyklace lodí.
XIV. Textil, kůže, odívání, obuv a textilní služby
Výroba textilu, oděvů, obuvi a kožených výrobků, technický textil, dodávky textilu pro
automobily, koberce, ostatní lehký průmysl, textilní služby včetně čistíren.
XV. Služby a ostatní odvětví
Služby a ostatní odvětví, nespadající do sféry jiných globálních odborových federací.
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