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I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1

Název, sídlo, základní charakteristika
a) Odborový svaz má název Odborový svaz Stavba České republiky (dále v textu
jen OS). Jako zkratky se používá OS Stavba ČR.
b) Sídlem OS je Praha.
c) OS je odborovou organizací působící na celém území České republiky.
d) OS je svéprávnou právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým
jménem. Má své orgány a člení se na organizační jednotky, kterými jsou
základní a místní organizace (ZO, MO) jako pobočné odborové organizace.
(dále jen „organizační jednotky“). Postavení orgánů, organizační členění a
svéprávnost organizačních jednotek je určena Stanovami OS.
e) Statutárním a výkonným orgánem OS je Předsednictvo OS.
f) Předseda OS je nejvyšším voleným funkcionářem a představitelem OS. Jedná
jménem statutárního orgánu OS ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti ho
zastupuje místopředseda OS. Předseda a místopředseda jsou v pracovním
poměru k OS.
g) Předseda a místopředseda OS se ze své činnosti zodpovídají Sněmu OS.
h) Předseda OS činí jménem statutárního orgánu OS pracovněprávní jednání v
rámci OS.
i) Bližší úprava a vymezení pravomocí jsou stanoveny vnitřním předpisem OS.
j) Evidenční záležitosti ve věci vzniku, změny a zániku organizačních jednotek
OS jako pobočných odborových organizacích ve vztahu k příslušnému orgánu
státní správy zajišťuje OS.

Článek 2

Cíle činnosti, poslání, základní úkoly OS
a) je otevřená, nezisková, samostatná, dobrovolná odborová organizace sdružující
své členy zejména z oboru stavební výroby, výroby stavebních hmot a všech
činností s nimi souvisejících za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních
zájmů,
b) jako hlavní činnost prosazuje a obhajuje oprávněné požadavky svých členů, jejich
zaměstnanecké, mzdové, pracovní, sociální zájmy a nároky, základní lidská a
občanská práva. Za tím účelem zejména kolektivně vyjednává s cílem uzavřít
kolektivní smlouvy, prosazuje do pracovního, zaměstnaneckého a sociálního
zákonodárství návrhy směřující k naplňování zájmů členů, vykonává kontrolu
nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů,
poskytuje konzultace a poradenství svým členům a za stanovených podmínek
jim poskytuje obhajobu v pracovněprávních, příp. dalších sporech. Vyvíjí činnost
pro své členy a za stanovených podmínek pro jejich rodinné příslušníky zejména
v oblastech kultury, školství, výchovy, vzdělávání a propagace, zdravotní, sociální
a humanitární, ekologie, tělovýchovy, sportu a rekreace, výchovy a ochrany dětí a
mládeže.
V rámci hlavní činnosti mohou OS a jeho organizační jednotky zejména:
- poskytovat půjčky a dary právnickým a fyzickým osobám a přijímat půjčky a
dary od těchto osob,
- nakupovat a prodávat cenné papíry a vklady (z prostředků hlavní činnosti),
- poskytovat příspěvky,
- nakupovat a prodávat majetek, který slouží k zajištění hlavní činnosti,
- zřizovat bankovní a termínované účty,
- přijímat dotace ze státního rozpočtu,
- zřizovat fondy a poskytovat z nich příspěvky,
- přijímat delimitovaný majetek.
c) zasazuje se o výstavbu právního státu, podporuje sociálně tržní hospodářství,
odmítá jakoukoli diskriminaci a nesnášenlivost z důvodů rasových,
náboženských, politických, národnostních, podle sociálního postavení nebo
pohlaví,
d) je nezávislý na státních a územních orgánech, politických stranách a hnutích,
spolcích, církvích a organizacích zaměstnavatelů,
e) je nezávislý a samostatný organizačně, finančně a materiálně. Svoji činnost
zabezpečuje hospodařením s majetkem, činností svých členů, orgánů,
funkcionářů a zaměstnanců, případně třetích osob. K zajištění své činnosti může
podnikat a zakládat nebo spoluzakládat podnikatelské subjekty, nadace a
neziskové organizace v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
V rámci hospodářské činnosti mohou OS a jeho organizační jednotky zejména:
- pronajímat majetek,
- nakupovat a prodávat majetek,
- přijímat úroky z prodlení,
- zřizovat bankovní a termínované účty,

- přijímat penále,
- nakupovat a prodávat cenné papíry (z prostředků hospodářské činnosti).
Bližší úprava je stanovena vnitřním předpisem OS.
f) v zájmu jednoty odborového hnutí a v zájmu svých členů se sdružuje nebo
spolupracuje s jinými odborovými svazy v České republice i v zahraničí.

II. ČLENSTVÍ V OS
Článek 3
Členství v OS je individuální a dobrovolné. Členem OS (dále člen) může být každá
fyzická osoba starší 15 let bez ohledu na národnost, státní a politickou příslušnost,
náboženské vyznání, rasu a pohlaví. Členství v OS se uskutečňuje především
prostřednictvím ZO/MO OS. Členové, kteří nemohou nebo nechtějí být organizováni
v základních nebo místních organizacích OS, se mohou stát individuálními členy.
Bližší podmínky individuálního členství stanoví Zásady individuálního členství,
schválené Předsednictvem OS.
Členství v OS vzniká:
a) dnem evidence písemné přihlášky po jejím projednání výborem ZO, MO (kde
není ustaven výbor, evidencí předsedou ZO, MO) v případě, že není shledán
důvod bránící evidenci. Dokladem o členství a evidenci je členský průkaz nebo
jednorázové potvrzení – viz čl. 5 Stanov OS. V případě odmítnutí evidence
přihlášky má zájemce o členství právo odvolání k nejvyššímu orgánu ZO, MO,
b) dnem evidence nově zřízené ZO, MO na příslušném pracovišti OS pro jejich členy
v případě, že toto pracoviště OS neshledá důvod bránící evidenci. Dokladem o
evidenci je evidenční list, který obdrží ZO, MO od příslušného pracoviště OS. V
případě odmítnutí evidence má ZO, MO právo odvolání k Předsednictvu OS.

Článek 4
a) Členství se započítává ode dne evidence.
Do doby členství se započítává:
*
doba členství v jiných odborových organizacích,
*
doba členství v ROH,
*
doba základní, náhradní vojenské a civilní služby, konané v průběhu členství.
b) Člen může z vážných důvodů požádat příslušný odborový orgán o přerušení
členství. Po tuto dobu nemá práva a neplní povinnosti člena. Doba přerušení se
do doby členství nezapočítává.
c) Odchodem do důchodu členství nezaniká.

Článek 5
Dokladem o členství v OS je členský průkaz, který je majetkem OS, nebo
jednorázové potvrzení o členství vydané na žádost člena příslušnou ZO, MO
s připojením razítka a podpisu předsedy. Při jednání o odborových záležitostech je
člen povinen předložit členský průkaz nebo jednorázové potvrzení. Při skončení
členství je povinen členský průkaz vrátit.

Článek 6
Členství zaniká:
a) vystoupením, písemně oznámeným příslušné ZO, MO,
b) vyloučením, písemně oznámeným členovi,
c) u podnikatele přijetím zaměstnance,
d) úmrtím člena,
e) zánikem OS.

Článek 7
Všichni členové mají stejná práva a povinnosti. Člen má zejména tato práva:
a) účastnit se schůzí své ZO, MO,
b) volit a být volen do všech orgánů OS,
c) svobodně vyjadřovat své názory na schůzích ZO, MO a odborových orgánů, jichž
je členem, a podávat návrhy a požadovat ochranu před postihem za kritiku,
d) být informován o činnosti OS, orgánů OS a organizačních jednotek,
e) klást orgánům OS a jeho organizačních jednotek otázky, předkládat jim návrhy a
doporučení, obracet se na ně s připomínkami a stížnostmi, zúčastnit se jejich
projednávání,
f) zúčastnit se jednání všech orgánů OS a jeho organizačních jednotek, pokud se
rozhoduje o jeho osobě,
g) požadovat na orgánech organizační jednotky a orgánech OS obhajobu a ochranu
svých práv a zájmů vyplývajících z pracovního poměru, členství a funkce v OS,
zejména poskytnutím bezplatné právní pomoci za stanovených podmínek,
h) žádat finanční podporu k překlenutí tíživé sociální situace,
i) využívat s rodinnými příslušníky za stanovených podmínek rekreační, kulturní,
sportovní a jiná obdobná odborová zařízení a další výhody, jednání a akce, které
pro své členy zajišťují orgány OS a jeho organizačních jednotek,
j) odvolat se proti vyloučení z OS k Předsednictvu OS (odvolání má odkladný
účinek),
k) požadovat v opodstatněných případech, týkajících se jeho osoby, o nahlédnutí do
všech svazových písemností.

Článek 8
Člen má zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy OS a podílet se na plnění usnesení orgánů
OS a organizační jednotky,
b) platit měsíčně stanovené členské příspěvky,
c) účastnit se činnosti ve své ZO, MO a v orgánech OS a jeho organizačních
jednotek, jichž je členem,
d) řádně vykonávat svěřenou funkci a z této činnosti se zodpovídat členům a
orgánům OS, jichž je členem,
e) pečovat o odborový majetek, který mu byl svěřen.

III. STRUKTURA, PRINCIPY ORGANIZAČNÍ
VÝSTAVBY A ČINNOSTI A ORGÁNY OS
Článek 9
Rozhodujícím článkem OS je člen.

Článek 10
a) Orgány OS a jeho organizačních jednotek jsou orgány podle Stanov OS, vzešlé
z demokraticky provedených voleb podle příslušného volebního řádu. Výkon
funkce v orgánu je nezastupitelný. Statutárním orgánem OS a jeho
organizačních jednotek je kolektivní orgán zřízený podle Stanov OS, pokud tyto
neurčují jinak. Členem statutárního orgánu mohou být členové starší 18 let.
b) Jménem statutárního orgánu jedná předseda (místopředseda). Právní jednání
mohou jménem statutárního orgánu činit též další osoby, pokud je to vzhledem k
jejich úkolům v orgánu obvyklé nebo pokud je tím orgán pověří (pověřené
osoby).
c) Je-li k určitému právnímu jednání třeba písemná forma a vyžaduje-li právní
předpis dva podpisy, jsou zapotřebí k platnosti tohoto právního jednání podpisy
předsedy (místopředsedy) a dalšího člena statutárního orgánu.

Článek 11
Orgány OS a jeho organizačních jednotek vypracovávají a schvalují „Jednací řád“,
"Organizační řád" a „Volební řád“, které vymezují práva a povinnosti jednotlivých
orgánů a funkcionářů v souladu se Stanovami OS.

Článek 12
Orgány OS a jeho organizačních jednotek jsou usnášeníschopné za přítomnosti
nadpolovičního počtu členů nebo delegátů, neurčí-li Stanovy nebo vnitřní předpis OS
jinak. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasoval nadpoloviční počet přítomných,
neurčí-li Stanovy nebo vnitřní předpis OS jinak. Menšina má právo, aby její
stanovisko bylo zaprotokolováno, případně zveřejněno.

Článek 13
Orgány OS a jeho organizačních jednotek jsou oprávněny a povinny v rámci své
pravomoci projednávat a řešit podněty, které jim byly doručeny členy a jinými orgány
OS.

Článek 14
Každý orgán je povinen pozvat ke svému jednání člena či zástupce orgánu, jestliže
se jedná o jeho osobě nebo o činnosti orgánu.

Článek 15
Usnesení vyšších orgánů OS jsou závazná pro nižší orgány OS a orgány
organizačních jednotek a členy.

Článek 16
Každý orgán je povinen seznámit se svými usneseními a s jejich věcným
zdůvodněním orgány a členy, jichž se usnesení týká. Tito mají právo požadovat
podrobnější vysvětlení a vyjadřovat se k nim.

Článek 17
Členství v orgánu končí:
a) zvolením nového orgánu,
b) zánikem členství,
c) odstoupením člena z funkce,
d) odvoláním člena z funkce,
e) zánikem OS.
Odvolat člena orgánu z funkce může jen nadpoloviční počet volitelů podle platného
volebního řádu, není-li ve Stanovách OS určeno jinak.

Článek 18
Každý orgán může po předchozím vzájemném projednání písemně delegovat část
své kompetence na nižší nebo vyšší orgány.

Článek 19
a) Právnickou osobou ze zákona je Odborový svaz Stavba ČR jako celek, který ji
získal v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
dnem následujícím poté, kdy byl příslušnému orgánu státní správy doručen návrh
na jeho evidenci.
b) OS zaniká, rozhodne-li o tom sjezd OS nejméně dvěma třetinami hlasů všech
zvolených delegátů s hlasem rozhodujícím.
c) Organizačními jednotkami OS jsou základní a místní organizace OS (ZO, MO),
které vzniknou sdružením nejméně tří občanů a evidencí na příslušném pracovišti
OS získají svéprávnost ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto
organizační jednotky jsou pobočnými odborovými organizacemi podle
občanského zákoníku.
d) Organizační jednotka zaniká, rozhodne-li o tom členská schůze (konference)
nejméně dvěma třetinami hlasů všech svých členů nebo delegátů, nebo zaniká
jako organizační jednotka OS, je-li jí ukončena činnost příslušným orgánem OS.
Organizační jednotka zaniká výmazem dnem rozhodnutí P-OS, další vyplývá
z obecně závazné právní úpravy.
e) Všem ZO, MO, a jiným odborovým orgánům, existujícím ke dni přijetí těchto
Stanov OS, které získaly svéprávnost podle předcházejících Stanov OS, zůstává
tato svéprávnost zachována.
f) Orgány OS podle Stanov OS jsou: Sjezd OS, Sněm OS, Předsednictvo OS,
Revizní komise OS, Regionální konference
g) Orgány organizačních jednotek OS jsou: členská schůze ZO, MO, příp.
konference ZO, MO, výbor ZO, MO (příp. předseda ZO, MO), revizní komise ZO,
MO (příp. revizor ZO, MO).

Článek 20
Členové se sdružují a evidují v ZO, MO, či OS. Každý člen je především evidován v
jedné ZO nebo MO, v případě individuálního členství přímo u OS.
ZO, MO sjednocuje skupinové a profesní zájmy a obhajuje práva svých členů,
zejména jejich zaměstnanecké, mzdové, pracovní, sociální zájmy a nároky.
Povinností ZO, MO je zejména:
a) dodržování Stanov a vnitřních předpisů OS,
b) odvádění stanoveného podílu ze stanovených členských příspěvků OS,
c) plnění usnesení členské schůze (konference) ZO, MO a usnesení orgánů OS a
ZO, MO,
d) předložit na vyzvání předsedy OS nebo jím zmocněného člena nebo
zaměstnance OS zápisy z jednání svých orgánů.

Článek 21
Nejvyšším orgánem ZO, MO je členská schůze. V ZO, MO s velkým počtem členů
nebo při velkém územním rozptýlení může funkci členské schůze plnit konference
volených delegátů.

Článek 22
Členská schůze (konference) ZO, MO zejména:
a) určuje program svého jednání,
b) schvaluje organizační, jednací a volební řád ZO, MO,
c) volí a odvolává orgány ZO, MO, stanoví jim úkoly, kontroluje a hodnotí jejich
činnost,
d) schvaluje svůj rozpočet, jeho čerpání a zásady hospodaření,
e) rozhoduje o vyloučení člena z OS,
f) rozhoduje o vnitřní organizační výstavbě, zániku, sloučení a rozdělení ZO, MO,
g) rozhoduje o vypořádání majetku podle Stanov a vnitřních předpisů OS a určuje
orgán pověřený likvidací.

Článek 23
a) Členská schůze (konference) se koná podle potřeby ZO, MO, nejméně však
jedenkrát do roka. Členskou schůzi (konferenci) svolává výbor nebo předseda
(tam kde není ustaven výbor) ZO, MO. Tito jsou povinni svolat ji nejpozději do 14
dnů, požádá-li o to nejméně polovina členů ZO, MO.
b) Právo zúčastnit se členské schůze (konference) ZO, MO má předseda a
místopředseda OS.

Článek 24
a) O svolání členské schůze (konference) a jejím programu musí být členové ZO,
MO informováni prokazatelně nejméně sedm dní před jejím konáním.
b) V případě, že se nesejde nadpoloviční počet členů (delegátů) ZO, MO, stačí k
usnášeníschopnosti přítomnost nejméně jedné třetiny všech členů (delegátů).
Nebude-li přítomna ani jedna třetina členů (delegátů), musí se členská schůze
(konference) konat do 15 dnů od data svolání původní členské schůze
(konference).
c) V případě velkého územního rozptýlení ZO se může v nezbytných případech,
které vyžadují neodkladné projednání, konat členská schůze (konference)
přijetím usnesení formou „per rollam“ prokazatelně elektronicky či písemně. Na
nejbližší členské schůzi (konferenci) musí být usnesení přijaté tímto způsobem
zapsáno do řádného usnesení.
d) O zániku ZO, MO, o vystoupení z OS a zcizení nebo vypořádání majetku
rozhoduje členská schůze (konference) nejméně dvěma třetinami hlasů všech
svých členů (delegátů).

Článek 25
Pro průběžné zabezpečení úkolů ZO, MO volí členská schůze (konference) výbor
ZO, MO na dobu čtyř let.
V ZO, MO s menším počtem členů než 20 volí zpravidla jen předsedu, který má
stejné dále uvedené postavení a pravomoci jako výbor ZO, MO.

Článek 26
a) Výbor ZO, MO je statutárním a výkonným orgánem ZO, MO. Jeho jménem jedná
předseda (místopředseda).
b) Výbor ZO, MO zastupuje ZO, MO navenek, zejména:






řídí činnost ZO, MO mezi členskými schůzemi (konferencemi),
svolává členskou schůzi (konferenci), o jejím konání vyrozumí prokazatelně
předsedu OS,
je odborovým orgánem ve smyslu ZP,
samostatně hospodaří s majetkem v souladu se Stanovami OS.
na žádost člena rozhoduje o přerušení jeho členství.

Článek 27
a) Členská schůze (konference) volí a odvolává revizní komisi ZO, MO. V ZO, MO s
menším počtem členů než 20 volí revizora, který má stejné postavení a
pravomoci jako revizní komise.
b) Funkce člena revizní komise je neslučitelná s funkcí člena výboru ZO, MO.
Funkce revizora je neslučitelná s funkcí předsedy ZO, MO.
c) Revizní komise ZO, MO nebo revizor zejména:
 kontroluje činnost a hospodaření dle zásad hospodaření ZO, MO, Stanov a
vnitřních norem OS a schváleného rozpočtu,
 předkládá členské schůzi (konferenci) stanoviska k rozpočtu a výsledku
hospodaření ZO, MO,
 volí ze svého středu předsedu,
 předseda revizní komise (popř. jiný delegovaný člen revizní komise) nebo
revizor má právo se zúčastnit jednání výboru ZO, MO s hlasem poradním.

Článek 28
a) Působí-li zejména u jednoho zaměstnavatele více ZO, mohou tyto rozhodnout o
založení koordinačního odborového orgánu, jeho struktuře a kompetencích v
souladu se Stanovami OS.
b) Tento koordinační odborový orgán není právnickou osobou a má jen pravomoc
delegovanou základními organizacemi, uvedenou ve Statutu koordinačního
odborového orgánu.

Článek 29
Dobrovolným sdružením mohou ZO, MO vytvářet sekce z jednoho oboru, na základě
profesně shodného zaměření. Sekce se evidují při Předsednictvu OS.

Článek 30
Sjezd OS
Nejvyšším orgánem OS je sjezd OS (dále Sjezd). Koná se jednou za čtyři roky.
Sjezd musí být svolán dříve, požádají-li o to orgány zastupující alespoň polovinu
členů OS či rozhodne-li o svolání mimořádného Sjezdu Sněm OS. V těchto
případech musí být Sjezd svolán nejdéle do tří měsíců. Přípravu Sjezdu zabezpečuje
Sněm OS. Datum konání Sjezdu a návrh jeho programu se vyhlašuje nejméně měsíc
předem.

Článek 31
Delegáti Sjezdu se volí podle Volebního řádu OS. Delegáty Sjezdu se stávají ze své
funkce předseda, místopředseda OS a předseda Revizní komise OS.

Článek 32
Sjezd OS
a) schvaluje Program OS a určuje hlavní úkoly OS,
b) schvaluje Stanovy OS, jejich změny a doplňky, pokud není určeno Stanovami
OS jinak, volí předsedu a místopředsedu OS,
c) rozhoduje o sloučení s jiným odborovým svazem, rozdělení na více
samostatných svazů a o zániku OS,
d) rozhoduje o začlenění a vystoupení OS do nebo z organizačního seskupení
odborových svazů,
e) projednává další otázky, o kterých rozhodne, že budou zařazeny do programu
sjezdu.

Článek 33
Sněm OS
Sněm OS (dále Sněm) je nejvyšším orgánem OS mezi sjezdy. V období mezi sjezdy
řídí a organizuje činnost OS. Jeho funkční období je čtyřleté. Sněm tvoří členové
volení Regionálními konferencemi, předseda a místopředseda OS, kteří jsou voleni
Sjezdem OS.

Článek 34
Sněm
a) rozhoduje o svolání Sjezdu, určuje způsob voleb delegátů Sjezdu a klíč pro jejich
počet a zodpovídá se ze své činnosti Sjezdu OS,
b) může mezi sjezdy schvalovat změnu nebo doplnění Stanov OS
- v případě změny obecně závazných právních předpisů v souladu s touto
změnou
- v článcích 2b, 2e, 7g, 11, 12, 13, 19a, c, g, 23, 24a, b, 28, 29, 39a. Ke
schválení je zapotřebí souhlasu nejméně dvou třetin všech členů Sněmu,
c) schvaluje Organizační řád, Finanční řád, Volební řád,
d) může mezi sjezdy odvolat předsedu a místopředsedu OS pro hrubé porušení
Stanov OS nebo pro jednání, kterým vážně poškodí zájmy OS. Rozhodnutí je
platné, jestliže pro odvolání hlasovaly nejméně dvě třetiny všech členů Sněmu,
e) volí a odvolává členy Předsednictva OS,
f) projednává a schvaluje zprávu o činnosti Předsednictva OS,
g) schvaluje rozpočet OS včetně příspěvků na činnost sdružení, jichž je členem, a
schvaluje účetní závěrku za příslušný kalendářní rok,
h) v případě, že se stávající předseda nebo místopředseda OS vzdá funkce nebo
bude odvolán z funkce, zvolí Sněm nejpozději do tří měsíců nového předsedu
nebo místopředsedu OS,
i) rozhoduje o vyhlášení stávky OS, k rozhodnutí je zapotřebí souhlas nejméně
dvou třetin všech členů Sněmu,
j) projednává zprávu Revizní komise OS,
k) ustavuje dle svých potřeb stálé nebo dočasné komise,
l) schvaluje počet zaměstnanců OS, statuty fondů OS, mzdu předsedy a
místopředsedy OS,
m) rozhoduje o odvolání ZO, MO, KOO proti rozhodnutí Předsednictva OS o
uplatnění sankce,
n) rozhoduje o mimořádném výběru členských příspěvků.

Článek 35
Sněm se schází nejméně dvakrát do roka. Předsednictvo OS je povinno svolat
Sněm, požádá-li o jeho svolání nejméně polovina členů OS, a to do 1 měsíce.

Článek 36
Sněm rozhoduje o hospodaření s majetkem OS podle Stanov a vnitřních předpisů
OS a obecně závazných právních předpisů.

Článek 37
Předsednictvo OS
Předsednictvo OS (dále Předsednictvo) je statutárním a výkonným orgánem OS.
Tvoří jej členové zvolení Sněmem a předseda a místopředseda OS. Jeho funkční
období je čtyřleté.
Ve své působnosti zejména:
a) organizuje, řídí a koordinuje činnost OS mezi zasedáními Sněmu a přitom se řídí
jeho usneseními,
b) je představitelem OS v mezinárodních odborových sdruženích, jichž je OS
členem, a organizuje styk s orgány odborových svazů v zahraničí,
c) zastupuje OS při jednání se státními a územními orgány, s jinými
podnikatelskými, odborovými organizacemi, spolky a jejich svazy a s ostatními
osobami,
d) koordinuje činnost orgánů OS, poskytuje jim metodickou pomoc, organizuje
výměnu zkušeností a vzdělávání funkcionářů,
e) eviduje sekce OS a posuzuje rozporné stanovisko sekcí OS, po projednání
všech okolností přijímá v těchto případech konečné rozhodnutí,
f) rozhoduje o vydávání svazového časopisu a ustavuje redakční radu svazového
časopisu,
g) svolává zasedání Sněmu nejméně dvakrát ročně, svolává Regionální
konference nejméně jedenkrát ročně a navrhuje program jejich jednání
v souladu s plánem práce OS,
h) zodpovídá se ze své činnosti Sněmu,
i) rozhoduje o odvolání člena proti sankcím vůči němu uplatněným,
j) Předsednictvo svolává předseda OS podle plánu práce schváleného Sněmem a
dle potřeby,
k) volí a odvolává člena zastupujícího OS v orgánech, jichž je členem,
l) ustavuje stálé nebo dočasné komise,
m) rozhoduje o hospodaření s movitým majetkem do výše stanovené Finančním
řádem OS,
n) projednává žádosti organizačních jednotek OS týkající se nemovitého majetku a
schvaluje prodej nemovitostí organizačních jednotek,
o) rozhoduje o výmazu organizační jednotky a svéprávného koordinačního
odborového orgánu (KOO) z evidence OS,
p) rozhoduje o žádostech ZO, MO OS o udělení výjimky - dlouhodobé uvolnění na
celou pracovní dobu pro výkon funkce předsedy výboru ZO, MO OS,
q) schvaluje rozpočtové provizorium,
r) rozhoduje mezi Sněmy OS o způsobu financování rozpočtem nekrytých činností,
s) určuje svého zástupce do valné hromady obchodních společností, ve kterých
má OS majetkovou účast,
t) schvaluje Zásady hospodaření OS a závazné prováděcí směrnice k Finančnímu
řádu OS a Zásadám hospodaření OS,
u) schvaluje roční Plán výchovy a vzdělávání funkcionářů a zaměstnanců OS,
v) schvaluje Řád právní pomoci OS a Zásady individuálního členství OS,
w) rozhoduje o vyloučení individuálního člena OS.

Článek 38
Revizní komise OS
Revizní komise OS (dále Revizní komise) je nezávislým revizním orgánem.
a) Dohlíží na dodržování Stanov a vnitřních předpisů OS, plnění programu OS ve
všech odborových orgánech i organizačních jednotkách OS a předkládá o tom
zprávy Sněmu. Tvoří ji členové volení Regionálními konferencemi. Její funkční
období je čtyřleté.
b) Ve své činnosti zejména:
ba) provádí kontrolu činnosti všech orgánů OS a ZO, MO včetně jejich
hospodaření, nakládání s majetkem, odvodu stanoveného podílu členských
příspěvků apod.,
bb) předkládá stanovisko k rozpočtu a účetní závěrce hospodaření OS,
bc) posuzuje rozhodnutí Sněmu, Předsednictva z hlediska hospodaření a
dodržování Stanov a vnitřních předpisů OS,
bd) má právo svolat mimořádné jednání Sněmu,
be) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,
bf) předseda (nebo jiný delegovaný člen) Revizní komise se účastní jednání
Sněmu a Předsednictva s hlasem poradním,
bg) zodpovídá se Sjezdu, kterému předkládá zprávu o revizi hospodaření a o své
činnosti
c) Členové Revizní komise nemohou být členy Sněmu a Předsednictva.

Článek 39
Regionální konference
a) V rámci OS Stavba ČR působí devět Regionálních konferencí, a to
v regionech Praha, Střední Čechy, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem,
Hradec Králové, Brno, Olomouc a Ostrava.
b) Regionální konference daného regionu tvoří předsedové výborů všech
základních a místních organizací a předsedové všech základních a místních
organizací OS Stavba ČR, spadajících do příslušného regionu, nebo jimi
písemně zmocnění členové jejich základních a místních organizací
c) Regionální konference zejména:
1. Podle Volebního řádu OS Stavba ČR volí členy Sněmu OS, členy Revizní
komise OS.
2. Navrhují zástupce OS do regionálních struktur ČMKOS, kandidáty na
předsedu a místopředsedu OS, kandidáty do Předsednictva OS.
3. V případě neplnění základních povinností spojených s výkonem funkce
odvolávají členy Sněmu OS, členy revizní komise a podávají návrh na
odvolání zástupců OS v Regionálních radách odborových svazů
sdružených v ČMKOS (dále jen RROS) a členů Předsednictva OS.
4. Projednávají zprávy o činnosti OS, přednesené předsedou a
místopředsedou OS, plnění Programu OS, usnesení a rezolucí sjezdu OS,
zprávy o činnosti RROS a ostatních regionálních struktur.

5. Berou na vědomí předávané informace o změně legislativy ČR a vnitřních
předpisů OS.

IV. MAJETEK, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ OS,
KONTROLA, SANKCE
Článek 40
a) OS, ZO, MO a KOO se svéprávností samostatně hospodaří s majetkem ve svém
vlastnictví, majetkem svěřeným, majetkem najatým a majetkem, ke kterému mají
právo hospodaření nebo užívací. Majetkem je souhrn nemovitého, movitého a
finančního majetku včetně práv a závazků. OS, ZO, MO a KOO jsou povinny
řádně se svým majetkem hospodařit a používat jej a výnosy z něj získané k
uspokojování potřeb členů a zabezpečení činnosti.
b) Nemovitý majetek nelze prodávat, převádět, darovat, vkládat do obchodních
společností, nadací apod. (dále zcizovat) bez předchozího souhlasu členské
schůze (konference) příslušné ZO, MO, bez souhlasu KOO a následně souhlasu
Předsednictva OS. Souhlas Předsednictva OS se nevyžaduje, pokud byl
nemovitý majetek pořízen výhradně z vlastních prostředků po roce 1989.
c) ZO, MO, KOO poskytnou OS pro evidenci nemovitého majetku kopie veškeré
dostupné dokumentace, související s jejich nemovitostmi.
d) V případě, že na pořízení majetku ZO, MO, KOO byly poskytnuty půjčky nebo
dotace z odborových prostředků (např. z dřívějších fondů ROH), je podmínkou
pro udělení souhlasu Předsednictva OS se zcizením majetku písemné uznání
závazku o povinnosti vrácení těchto půjček nebo dotací na účet OS.
e) ZO, MO, KOO mohou svým jménem nabývat práv a povinností v rozsahu daném
těmito Stanovami OS a zavazovat se do výše svého majetku. Mají samostatnou
majetkovou odpovědnost.
f) Za závazky ZO, MO, KOO neodpovídá OS ani jiná organizační jednotka OS.
Organizační jednotky neodpovídají za závazky OS.
g) V případě přechodu práv a povinností, např. při sloučení, rozdělení, ukončení
činnosti ZO, MO, KOO, musí být provedeno majetkové vypořádání. Převody práv
a povinností a majetku ZO, MO, KOO se provádějí podle vnitřních předpisů OS.
Právní účinky uvedených způsobů nastanou až po provedení výmazu jejich
evidence příslušným pracovištěm OS.
h) OS a jeho organizační jednotky dodržují při hospodaření obecně závazné právní
předpisy, Stanovy a vnitřní předpisy OS.
i) Svoji činnost zabezpečuje OS, ZO, MO hospodařením se svým majetkem v
souladu s obecně závaznými právními předpisy, činností svých členů, orgánů,
funkcionářů a zaměstnanců, případně třetích osob. K zajištění své činnosti
mohou podnikat a zakládat nebo spoluzakládat podnikatelské subjekty, nadace a
neziskové organizace v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Bližší
úprava je stanovena vnitřními předpisy OS.

j) K financování činnosti a ke správě majetku OS a jeho organizačních jednotek
slouží tyto zdroje:
1) členské příspěvky,
2) ostatní příjmy (zejména úroky a jiné výnosy z vkladů a cenných papírů, příjmy
z kapitálového majetku, movitého a nemovitého majetku, dary, příjmy z
podnikání apod.),
3) Sněm může mezi sjezdy rozhodnout o výběru mimořádných členských
příspěvků, k tomuto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nejméně dvou třetin
všech členů Sněmu.
k) Členské příspěvky:
1) ZO a MO jsou pověřeny měsíčním výběrem stanovených členských
příspěvků od členů u nich zaevidovaných, nejméně měsíčně ve výši:
 1 % z čistého měsíčního příjmu, dávek placené mateřské dovolené a
náhrady mzdy,

l)

 20 Kč od členů, kteří nemají příjem z výdělečné činnosti - např. nepracující
důchodci,
nezaměstnaní
pobírající
i
nepobírající
podporu
v
nezaměstnanosti, studenti, členové na rodičovské dovolené, členové
pobírající nemocenské dávky
 170 Kč od členů, kteří mají příjem jako osoby samostatně výdělečně činné,
 Měsíční členský příspěvek individuálního člena činí 170 Kč (včetně
měsíčního příspěvku do Podpůrného fondu OS) a je v plné výši příjmem
OS.
2) Z celkové částky členských příspěvků vybraných organizační jednotkou za
příslušný kalendářní měsíc si ponechá ZO, MO 75 % této částky a 25 %
odvede na příslušný účet OS, a to nejpozději do konce měsíce, ve kterém byl
proveden výběr členských příspěvků. Výjimku z termínu pro výběr a odeslání
členských příspěvků na základě žádosti ZO, MO schvaluje Předsednictvo
OS.
3) ZO, MO může po schválení členské schůze (konference) stanovit navýšení
členských příspěvků svých členů nad rámec výše členského příspěvku
uvedené v písm. k/ bod 1/ tohoto článku. Z výše finančních prostředků
získaných tímto navýšením se odvod vůči OS neposkytuje a nakládání s ním
je pouze v kompetenci příslušné ZO,MO.
4) Za čistý měsíční příjem se pro tyto účely považuje měsíční hrubá mzda
zaměstnance, snížená o odvedenou měsíční zálohu na daň z příjmů ze
závislé činnosti a o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Sněm s prostředky hospodaří dle schváleného rozpočtu, „Finančního řádu“,
„Zásad hospodaření“ OS a obecně závazných právních předpisů.

m) Sněm může rozhodnout o vytvoření účelových fondů, k tomuto rozhodnutí je
zapotřebí souhlasu nejméně dvou třetin všech členů Sněmu. Tvorba a použití
těchto fondů se řídí jejich statutem schváleným Sněmem.

Článek 41
Sankce
Za porušení Stanov a vnitřních předpisů OS, usnesení orgánů OS nebo zájmů OS
může Předsednictvo OS pozastavit:

a) výkon funkce člena příslušné ZO, MO ve vyšších orgánech OS – Sněmu OS,
Předsednictvu OS a Revizní komisi OS,
b) poskytování některých služeb ZO, MO, KOO ze strany OS, případně může ZO,
MO, KOO ukončit činnost. Při ukončení činnosti je ZO, MO, KOO vymazána z
evidence OS.

Článek 42
Sankce vůči členovi
Za porušení Stanov a vnitřních předpisů OS, usnesení orgánů ZO, MO a OS a zájmů
OS členem může výbor ZO, MO omezit jeho práva (např. právní pomoc, využívání
rekreačních zařízení, poskytnutí půjčky apod.) na určitou dobu, případně člena
vyloučit. Člen bude vyloučen, pokud neplatí své členské příspěvky po dobu tří
měsíců. Proti omezení práv a vyloučení se může člen odvolat do 15 dnů od doručení
oznámení o vyloučení nebo omezení práv k Předsednictvu, jehož rozhodnutí je
konečné. Odvolání má odkladný účinek.

Článek 43
Kontrola
Předseda OS nebo jím pověřený člen nebo zaměstnanec OS mohou provést
kontrolu činnosti a hospodaření ZO, MO, KOO (tím není dotčeno právo kontroly
Revizní komisí ZO, MO, OS). Zjistí-li podezření z porušení Stanov nebo vnitřních
předpisů OS nebo zájmů OS, jsou povinni to oznámit Předsednictvu. To může svolat
schůzi (konferenci) příslušné ZO nebo MO k projednání a odstranění zjištěných
nedostatků.
Nedaří-li se z rozhodnutí členské schůze (konference) zjištěné nedostatky odstranit,
nebo nepodaří-li se členskou schůzi (konferenci) svolat, může Předsednictvo uplatnit
některou ze sankcí vůči této ZO nebo MO podle Stanov OS.
Výbor ZO, MO (předseda, kde není výbor) se může proti tomuto rozhodnutí
Předsednictva odvolat ke Sněmu. Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí
Sněmu je konečné.

V. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Článek 44
Právo podávat závazný výklad Stanov a vnitřních předpisů OS má Sněm.

Článek 45
Obsah Stanov a vnitřních předpisů OS je právně závazný pro všechny členy,
organizační jednotky a orgány OS a jeho organizačních jednotek.

Článek 46
Všechny vnitřní předpisy OS a jeho organizačních jednotek musí být v souladu s
těmito Stanovami OS.

Článek 47
Dnem účinnosti těchto Stanov OS se ruší Stanovy OS, které byly schváleny sjezdem
OS dne 4.2.2011 a zveřejněny ve Sborníku dokumentů OS 2011.

Článek 48
Stanovy OS byly schváleny sjezdem OS dne 6.února 2015 a tímto dnem nabývají
platnosti a účinnosti.

