
34 4. LISTOPADU 2015 XXIII. ROČNÍKTÝ
D

EN
ÍK

2. listopadu
Pokračuje série volebních 
oblastních konferencí 
ČMOS pracovníků školství. 
Ty budou probíhat 
například v Chebu, Ostravě, 
Šumperku a Liberci.

5. listopadu
Školský výbor Poslanecké 
sněmovny bude na své 
schůzi mimo jiné řešit 
návrh státního rozpočtu na 
rok 2016, kapitolu 333 – 
ministerstvo školství.

5.–7. listopadu
Vzdělávací odborový 
seminář pořádá KROS 
Pardubického kraje v Ústí 
nad Orlicí. Vedle setkání 
s pracovníky krajského 
úřadu odboru školství 
bude také probíhat 
právní poradna a seminář 
k financování regio-
nálního školství.

Platy učitelů nedosáhly ani na průměr vysokoškoláka ...................................2
Organizační řád ČMOS pracovníků školství ...................................................3
Soutěžte s námi o kosmetické balíčky na Vánoce ........................................12

„Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu.“ A. Maurois

Plány ministryně školství Kateřiny Valachové na další roky
„Mou prioritou je do konce volebního období dotáh-
nout změnu financování regionálního školství, spo-
lečné vzdělávání a  kariérní systém učitelů,“ uvedla 
Kateřina Valachová při hodnocení sta dní v rezortu.

Kariérní systém měl být 
podle předchozích minis-

trů školství v  pilotním progra-
mu spuštěn letos v září. Minist-
ryně ho však odložila. Zpraco-
vaný materiál nebyl, podle ní 
i odborníků z praxe, motivační 
pro učitele, pro ty, kteří učí řa-
du let, mají zkušenosti a  svou 
práci dělají dobře. „Chceme se 
soustředit na podporu učitelů, 
kteří chtějí učit, motivovat je 
k výkonu, ke kvalitnímu učitel-
ství. Učitelé by měli mít nejen 
motivaci, ale také by měli být 
za svou práci dobře ohodnoce-
ni,“ zdůraznila K. Valachová. 
Kariérní systém by proto měl 

být zaměřen na většinu učite-
lů. Měl by jasně definovat na-
příklad začínajícího učitele, 
profil absolventa, dal-
ší práci s ním i to, 
za jakých pod-
mínek se z  něj 
stane opravdo-
vý učitel. Spolu 
s  jeho zavede-
ním, předpoklá-
dá se ve školním 
roce 2017/2018, 
by měl být zaveden 
i další platový stupeň, a  to po 
dvou letech praxe.

Reforma financování regio-
nálního školství – další priorita 

ministryně školství – by měla 
být spuštěna od ledna 2018. 
„V podstatě půjde o  financo-
vání na třídu, ale podle jasně 
stanovených pravidel. Součas-
né financování regionálního 
školství není spravedlivé, což je 

podle mého devadesát pro-
cent problémů naše-

ho školství,“ uved-
la K. Valachová.

Její ambicí je 
zajistit i  bez-
platné stravo-
vání pro děti 
od posledního 

předškolního ro-
ku až po 3. ročník 

základních škol. „Není 
přípustné, aby děti na vlastní 
kůži poznaly sociální rozdíly už 
v tak nízkém věku,“ prohlásila 
ministryně, podle níž mnozí ro-

diče na zaplacení školních obě-
dů nemají finanční prostředky. 
Setkávání ve školní jídelně po-
važuje za důležitý socializační 
faktor. Navíc peníze vynalože-
né na bezplatné stravování ne-
budou podle ní pasivní, ale ve 
svém důsledku budou dál vy-
dělávat další peníze.

Ministerstvu školství se již 
mnohé za poslední měsíce po-
dařilo. Poslanecká sněmovna 
schválila novelu zákona o  pe-
dagogických pracovnících, kte-
rá mimo jiné řeší propouště-
ní učitelů na dobu prázdnin, ve 
sněmovně je i  novela školské-
ho zákona, která zavádí povin-
ný poslední ročník předškolního 
vzdělávání a jednotné přijímací 
zkoušky, podařilo se i  navýšit 
rozpočet pro regionální školství 
na příští rok. Olga ŠEDIVÁ
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Nabídka škol
Už po 21. se sešli v Českých 
Budějovicích zástupci škol, 
aby představili žákům 9. 
ročníků a jejich rodičům 
své studijní obory na 
největší přehlídce středního 
odborného a učňovského 
školství u nás s názvem 
Vzdělání a řemeslo. šf

Technické vzdělávání
V Litoměřicích by 
mohl vzniknout Ústav 
technického vzdělávání, 
jehož cílem je přivést děti 
k technice. Sídlit by mohl 
v bývalém objektu Českých 
drah. Ústav by mohl 
připravovat i rekvalifikační 
kurzy. čtk

Zajímavá exkurze
Hned dvě setkání ve 
středních Čechách má 
za sebou 25 pedagogů 
z celé České republiky, 
kteří se sdružují v Klubu 
Svět energie. Učitelé fyziky 
a dalších přírodovědných 
předmětů se formou 

zajímavých seminářů 
a exkurzí mohou vzdělávat. 
Tentokrát mohli navštívit 
elektrárnu Mělník 
a centrální tankoviště ropy 
v Nelahozevsi. osch

Univerzita Karlova
Univerzita Karlova 
v Praze 28. října zdarma 
zpřístupnila veřejnosti 
výstavu o své historii. Na 
výstavě jsou vystaveny 
artefakty spojené se 
založením nejstarší české 
univerzity. Ukazuje i další 
historické milníky, jako 
jsou josefínské reformy, 
rozdělení univerzity na 
českou a německou část 
či vznik samostatného 
Československa. Zdarma 
bude výstava zpřístupněna 
i 17. listopadu.       čtk

Zápisník

jí ý h i ářů

„Pamatujte si, studenti: koruna je jako kapka vody. Nikam se neztratí, jenom se občas vypaří „Pamatujte si, studenti: koruna je jako kapka vody. Nikam se neztratí, jenom se občas vypaří 
a potom spadne někam jinam!“a potom spadne někam jinam!“
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Platy učitelů nedosahují ani průměru vysokoškoláka
Platy učitelů v  základních 

a  středních školách se 
v  roce 2014 ve všech krajích 
s  výjimkou Prahy pohybovaly 
nad úrovní průměrné mzdy. 
Vyplývá to z  údajů, které ve 
statistické ročence nedávno 
publikovalo ministerstvo škol-
ství. Za průměrným platem vy-
sokoškolsky vzdělaného stát-
ního zaměstnance, který evi-
duje ministerstvo práce a  so-
ciálních věcí, ale výdělky uči-
telů zaostávají o tisíce korun.

Učitelé v  základní škole si 

loni průměrně vydělali 28 027 
korun, na středních školách 
včetně konzervatoří to bylo 
28 890 korun. Měli tak na vý-
platní pásce více než průměrný 
zaměstnanec bez ohledu na 
výši vzdělání, průměrná mzda 
byla totiž loni 25 686 korun.

Učitelé ale mají až na vý-
jimky vysokoškolské vzdělání 
a  mezi lidmi s  touto úrovní 
vzdělání zaostávají za průmě-
rem o tisíce korun i v případě, 
že se berou v  úvahu jen za-
městnanci ve veřejném sek-

toru. Průměrný plat vysoko-
školáka ve veřejných službách 
byl loni 34 613 korun. Speci-
fická je situace v  metropoli, 
kde výdělky učitelů zaostávají 
i  za průměrnou mzdou všech 
zaměstnanců. Vysokoškoláci 
zaměstnaní ve veřejném sek-
toru si v  Praze přijdou prů-
měrně na bezmála čtyřicet ti-
síc korun, což je zhruba de-
set tisíc nad průměrným pla-
tem pedagogů v  základních 
a středních školách.

čtk

Praha proškolí učitele v první pomoci
Praha nechá učitele pro-

školit v první pomoci for-
mou zážitkové medicíny. Za 
školení pro 1 100 pedagogů 
zaplatí firmě 3,8 milionu ko-
run z evropských dotací. Za-
kázku získala firma Life Sup-
port. Peníze Praha čerpá 
z  operačního programu 

Praha a  adaptabilita finan-
covaného z  Evropského so-
ciálního fondu. Vítězná firma 
podobných školení v  Česku 
a  na Slovensku pořádá asi 
200 ročně.

Zážitková medicína je způ-
sob výuky zaměřený na nácvik 
reakcí v  reálných situacích, 

používá se při něm například 
maskování figurantů s  reálně 
vypadajícími zraněními.

V  hlavním městě je podle 
magistrátních stránek zhruba 
stovka středních škol, té-
měř tři stovky základních škol 
a 262 mateřských škol.

čtk

Infoabsolvent odpoví na otázky ke studiu i uplatnění
Zhruba případně dvě stě ti-

síc žáků i  dospělých za-
číná uvažovat, kam se přihlá-
sit na střední, vyšší nebo vyso-
kou školu.

Informační systém Info-
absolvent.cz může pomo-
ci při rozhodování každému 
z  nich. Vedle  aktuální vzdě-
lávací nabídky škol pro škol-

ní rok 2016/2017 nabízí ta-
ké praktické informace a po-
radenství.

Infoabsolvent.cz přináší ne-
jen podmínky přijímacího ří-
zení, ale i  všechny praktické 
informace k  němu. Na jeho 
stránkách lze snadno nalézt 
obory v běžných školách, kde 
mohou studovat lidé se zdra-

votním postižením. Praktická 
doporučení mohou využít ta-
ké výchovní a kariéroví porad-
ci. Systém zahrnuje také infor-
mace k  nástavbovému nebo 
vyššímu odbornému studiu, 
dále i ke studiu, kterým lze zís-
kat ve zkrácené době druhý 
výuční list, a to jak v denní, tak 
dálkové formě. núv
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ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

I
Tento Organizační řád pro-

vádí podrobnější úpravu Sta-
nov ČMOS PŠ a  Finančního 
řádu ČMOS PŠ. Upravuje způ-
sob organizace činnosti členů 
a orgánů ČMOS PŠ a jeho po-
bočných organizací a  je pro 
všechny členy a  organizační 
součásti ČMOS PŠ závazný.

II
Podmínky členství, práva 

a povinnosti členů ČMOS PŠ

1 K  článku 10 Stanov; 
vznik členství

1.1 Příslušným odborovým 
orgánem pro přijetí přihlášky 
(tedy pro rozhodnutí o  vzniku 
členství) je výbor ZOOS, pří-
padně předseda ZOOS, pokud 
není výbor ustaven. V případě 
individuálních členů je přísluš-
ným orgánem OROS.

1.2 Žadatel podává písem-
nou přihlášku příslušnému or-
gánu prostřednictvím před-
sedy nebo některého člena vý-
boru ZOOS. Forma přihlášky je 
stanovena přílohou č. 1 Orga-
nizačního řádu. Formulář při-
hlášky je volně přístupný na 
webových stránkách ČMOS 
PŠ či jednotlivých KROS. V pří-
padě, že žadatel požádá o při-
hlášku, je příslušný orgán po-
vinen přihlášku žadateli předat. 
Příslušný orgán rozhodne do 
14 dnů, zda přihlášku přijme, 
či nepřijme. V  případě nepři-
jetí přihlášky členství v  ČMOS 
PŠ nevzniká. O přijetí či nepři-
jetí přihlášky bude žadatel bez-
odkladně vyrozuměn. Rozhod-
nutí o přijetí či nepřijetí uvede 
výbor ZOOS v zápise ze schůze. 
Pokud o  to požádá žadatel 
o  členství, jehož přihláška ne-
byla přijata, plní funkci odvo-
lacího orgánu členská schůze, 
která věc projedná do 30 dnů 
a o výsledku bezodkladně vyro-
zumí žadatele.

Při rozhodování o  přijetí či 
nepřijetí přihlášky nelze uplat-
ňovat důvody uvedené v  čl. 2 
Stanov.

1.3 Podkladem pro schválení 
přechodu ZOOS z jiného odbo-

rového svazu podle čl. 30 Sta-
nov je i  jmenný seznam osob, 
jimž tímto rozhodnutím OROS 
vznikne členství v  ČMOS PŠ. 
Součástí jmenného seznamu 
musí být i  údaje podle přílohy 
č. 1.

1.4 Výbor ZOOS nebo, po-
kud není výbor ustaven, před-
seda ZOOS vede evidenci členů 
organizovaných v  ZOOS. Evi-
dence musí u  každého člena, 
kromě údajů podle přílohy č. 1, 
obsahovat i  přehled o  placení 
členských příspěvků a  datum 
vzniku členství.

1.5 Postup při podání při-
hlášky oblastní radě odboro-
vého svazu.

Individuální člen-
ství v  ČMOS PŠ 
vzniká přije-
tím při-

hlášky pří-
slušnou OROS 
a  umožňuje členství 
těm, kteří z  různých důvodů 
nemohou podat přihlášku 
v  ZOOS (např. čl. 16 Stanov), 
a  dalším osobám, jejichž při-
hláška nebyla přijata v  ZOOS 
nebo nechtějí být členy žádné 
ZOOS.

Žadatel podá přihlášku pří-
slušné OROS písemnou for-
mou. Forma přihlášky je dána 
přílohou č.  2 Organizačního 
řádu.

Ustanovení čl. 1.2 se uplatní 
obdobně i  pro příslušnou 
OROS, tedy mj. i  to, že má 
právo rozhodnout, zda při-
hlášku přijme, či nepřijme. Po 
přijetí přihlášky zapíše OROS 
individuálního člena do samo-

statné evidence pod registrač-
ním číslem, které se přiděluje 
obdobně jako čísla ZOOS. To 
znamená, že každý individuální 
člen bude mít své registrační 
číslo složené z  čísla odboro-
vého svazu (23), písmena D 
a pořadového třímístného čísla 
(např. D 002) a  čtyřčíslí, které 
má okres přiděleno ve statis-
tice dle číselníku krajů a okresů 
(např. 3801).

Evidence individuálních 
členů musí obsahovat kromě 
údajů podle přílohy č. 2 i regis-
trační číslo, datum vzniku člen-
ství a  přehled o  placení člen-
ských příspěvků. Sekretariát 
ČMOS PŠ na základě údajů 

OROS vede centrální 
evidenci indi-

v iduálních 
členů. 

OROS 
zasílá jmenný 

seznam individuálních 
členů při každém odvodu člen-
ských příspěvků, to je dvakrát 
ročně (červen, prosinec).

1.6 Člen může změnit pří-
slušnost k  profesní sekci nej-
výše 1x ročně, a  to vždy 
k 30. 9. Příslušnost člena k pro-
fesní sekci a každou její změnu 
zaznamenává pověřený člen 
výboru ZOOS, u individuálního 
člena pak pověřený člen OROS.

2 K článku 17 písm. a) Sta-
nov; zabezpečení práv 

individuálních členů
Stanovy ČMOS PŠ dávají 

všem členům ČMOS PŠ stejná 
práva a  povinnosti a  nerozli-
šují členy podle způsobu přijetí 
přihlášky.

K  zabezpečení práva člena 
volit a  být volen do všech or-
gánů ČMOS PŠ (čl. 12 Stanov) 
svolává OROS podle potřeby 
shromáždění těchto členů. 
Shromáždění za řízení osobou 
pověřenou OROS může volit 
svého delegáta (delegáty) na 
oblastní konferenci. Způsob 
voleb a počet delegátů stanoví 
OROS při respektování čl. 26
Stanov.

3 K části I Finančního řádu; 
organizace odvodu člen-

ských příspěvků
3.1 Převod odvodu členských 

příspěvků provedou ZOOS 
(podle části I bod 5 Finančního 
řádu) ve stanovené výši. Stano-
vuje-li Finanční řád ČMOS PŠ 
povinnost odvodu za určité ob-
dobí (např. za pololetí) a dojde-
-li v tomto období ke změnám 
v  členské základně, vyrovnání 
se provede v  odvodu za další 
období.

Každá ZOOS zašle v termínu, 
který je stanoven pro provedení 
odvodu členských příspěvků, 
vyúčtování členských příspěvků 
příslušné OROS, příp. KROS. 
Přitom použije formulář, který 
tvoří přílohu č.  3 Organizač-
ního řádu. OROS zašle jednot-
livé vyplněné formuláře s vyúč-
továním členských příspěvků 
souhrnně za ZOOS ve své pů-
sobnosti sekretariátu ČMOS 
PŠ, a to nejpozději do 5. 6. za 
1. pololetí a do 5. 12. za druhé 
pololetí.

Pokud OROS nebo KROS 
provádí odvod hromadnou 
platbou (část I/5 Fin. řádu), za-
šle současně s  platbou vypl-
něný formulář „Rozpis k  hro-
madnému odvodu členských 
příspěvků“, který je dán přílo-
hou č. 16 Organizačního řádu.

3.2 Odvod členských pří-
spěvků individuálních členů 
ČMOS PŠ se provádí v souladu 
s částí I/5 Finančního řádu. Sou-
časně s  převodem tohoto od-
vodu zašle OROS, příp. KROS 
na sekretariát ČMOS PŠ vypl-
něný formulář „Rozpis k  od-
vodu členských příspěvků indi-
viduálních členů“, který je dán 
přílohou č.  17 Organizačního 



4 číslo 34

řádu. Individuální členové jsou 
uvedeni jmenovitě.

4 Členský průkaz
Tiskopis členského prů-

kazu vydává sekretariát ČMOS 
PŠ. Průkaz je platný pouze 
v případě, je-li doplněno orga-
nizační číslo ZOOS, jsou-li pře-
depsané osobní údaje a  je-li 
opatřen razítkem ZOOS a pod-
pisem předsedy ZOOS.

Členský průkaz individuál-
ního člena ČMOS PŠ musí být 
opatřen razítkem OROS, příp. 
KROS a  podpisem předsedy 
OROS, příp. KROS.

Podmínkou platnosti člen-
ského průkazu je dále potvr-
zení o zaplacení členských pří-
spěvků za období stanovené 
podle části I/5 Finančního řádu. 
Potvrzení zaznamenává do prů-
kazu předseda ZOOS, pověřený 
člen výboru ZOOS, popř. pově-
řený člen OROS, příp. KROS, 
a  to vždy nejpozději do konce 
stanoveného období.

Každý člen může mít pouze 
jeden členský průkaz a  může 
být členem nejvýše jedné 
ZOOS.

5 K  článku 11; ukončení 
členství v ZOOS

5.1 Právem člena ČMOS PŠ 
je ukončit své členství v ZOOS, 
v  níž je organizován. V  tako-
vém případě zůstává i  nadále 
členem ČMOS PŠ. Pokud ne-
dojde k  přijetí člena novou 
ZOOS, bude na vlastní žádost 
a po vyplnění přihlášky k  indi-
viduálnímu členství zaevidován 
příslušnou OROS, příp. KROS. 
V tomto případě nejde o přijetí 
přihlášky podle čl. 10 Stanov, 
ale o  pouhé zaevidování, a  to 
podle pravidel uvedených v čl. 
1.5 Organizačního řádu.

Při ukončení členství v ZOOS 
z  vlastního rozhodnutí na zá-
kladě písemného oznámení, 
popřípadě při přechodu člena 
do jiné ZOOS, nevzniká členu 
žádný individuální nárok na fi-
nanční a majetkové vypořádání.

5.2 Přechodem ZOOS do ji-
ného odborového svazu neza-
niká členství těm členům, kteří 
projeví vůli nadále zůstat členy 
ČMOS PŠ. V  takovém případě 
se člen může ucházet o  při-
jetí do některé ZOOS nebo jej 
OROS, příp. KROS zaeviduje 
jako individuálního člena.

5.3 Příslušným odborovým 

orgánem podle čl. 11 písm. c) 
a  d) Stanov je výbor ZOOS, 
a  není-li výbor ustaven, před-
seda ZOOS. V  případě indivi-
duálního členství je příslušným 
orgánem OROS.

6 K článku 11; pozastavení 
členství v ČMOS PŠ

Po dobu od nezaplacení člen-
ského příspěvku se pozastavuje 
členu jeho členství v  ČMOS 
PŠ, a  to nejdéle do doby, než 
by podle Stanov ČMOS PŠ do-
šlo k zániku členství pro nepla-
cení členských příspěvků (čl. 11 
písm. c) Stanov).

Po dobu pozastaveného 
členství nemůže člen využívat 
žádné z  práv člena ČMOS PŠ 
uvedených v  čl. 12 Stanov. Pí-
semné oznámení o  pozasta-
vení členství je povinen pří-
slušný odborový orgán, který 
přijímá přihlášku, členu doru-
čit neprodleně. Svých práv na-
bývá člen znovu dnem, kdy se 
příslušný odborový orgán do-
zvěděl o pominutí důvodu po-
zastaveného členství (zaplacení 
dlužné částky).

7 K článku 12 písm. d); rea-
lizace práva na právní 

zastoupení
7.1 Právní pomoc zastou-

pením před soudem se posky-
tuje členům ČMOS PŠ v  pra-
covněprávních věcech a  v  pří-
padech, kdy dojde k  porušení 
jiných práv, a  to v  přímé sou-
vislosti s  pracovněprávními 
vztahy, nebo ve věcech slu-
žebního poměru a  při poru-
šení práv s ním přímo souvise-
jících. Poskytování právní po-
moci zastoupením před sou-
dem se nevztahuje na podání 
ústavní stížnosti, pokud je pro 
ČMOS PŠ významné, bude ře-
šeno individuálně.

Právní pomoc zastoupe-
ním před soudem se poskytuje 
i  orgánům odborového svazu 
a  jeho pobočných organizací 
a  členům odborového svazu 
v souvislosti s výkonem funkce 
v rámci svazu.

O právní pomoc zastoupe-
ním před soudem žádá člen pí-
semně. Písemná žádost člena 
musí být doložena vyjádřením 
ZOOS, jejímž je členem, a  vy-
jádřením příslušné OROS, příp. 
KROS k  poskytnutí právní po-
moci. Ve vyjádření ZOOS je 
třeba dále uvést, zda ve věci 

bylo neúspěšně mimosoudně 
jednáno a potvrzeno, zda člen 
řádně plní členské povinnosti 
(zaviněné neplacení členských 
příspěvků vylučuje poskytnutí 
právní pomoci), a  zda členství 
v odborovém svazu trvá ke dni 
žádosti alespoň 6 měsíců.

O poskytnutí právní pomoci 
zastoupením před soudem roz-
hoduje předseda ČMOS PŠ na 
základě písemné žádosti.

Při rozhodování o poskytnutí 
právního zastoupení před sou-
dem se přihlíží kromě hledisek 
uvedených v čl. 12 písm. d) Sta-
nov i k tomu, zda uplatňované 
požadavky nejsou v rozporu se 
zákonem, zda soudní spor má 
naději na úspěch a zda žadatel 
plní své členské povinnosti.

Předpokladem jednání o  žá-
dosti je předložení všech do-
stupných dokladů a  listin, 
podrobné vylíčení skutečného 
stavu věci a konzultace s práv-
níkem regionálního poraden-
ského centra. Právní pomoc 
formou zastoupení před sou-
dem se realizuje tak, že člen, 
jehož žádosti bylo vyhověno, 
zmocní k  zastoupení právníka 
regionálního právního pora-
denského centra pro zaměst-
nance, ve výjimečných přípa-
dech advokáta na základě po-
volení předsedy ČMOS PŠ.

Zastupováním před soudem 
se rozumí jak vypracování a po-
dání návrhu na zahájení soud-
ního řízení, tak i  zastupování 
při jednáních u  soudu včetně 
provádění všech potřebných 
úkonů. To platí i  pro podání 
řádných a mimořádných oprav-
ných prostředků.

Právní pomoc, která byla 
členu povolena, se poskytuje 
zásadně až do úplného vyřízení 
případu. V  praxi to znamená, 
že v  případě úspěšného vý-
sledku řízení před soudem prv-
ního stupně bude člen ČMOS 
PŠ bez dalšího zkoumání zastu-
pován i před soudem druhého 
stupně, jestliže druhý účastník 
soudního řízení podal proti roz-
hodnutí soudu opravný pro-
středek. Pokud však rozhodnutí 
soudu prvního stupně bylo pro 
člena nepříznivé, bude nutno 
přezkoumat, zda poskytnutí 
další právní pomoci je namístě, 
tj. zda mu mají být i  v  tomto 
případě hrazeny náklady práv-

ního zastoupení v  odvolacím 
řízení. To obdobně platí i  při 
uplatnění mimořádných oprav-
ných prostředků.

Poskytnutí právního zastou-
pení před soudem může být 
odňato, vyjdou-li najevo sku-
tečnosti, pro které právní po-
moc neměla být poskytnuta, 
zejména:
 zjistí-li se, že uplatňované po-
žadavky jsou v rozporu s plat-
ným právním řádem;

 zjistí-li se, že člen nepravdivě 
informoval nebo zamlčel sku-
tečnosti důležité pro posou-
zení věci samé či pro realizaci 
právní pomoci;

 nedodržuje-li zastupovaný 
člen Stanovy ČMOS PŠ;

 zanikne-li zastupovanému 
členství v ČMOS PŠ ve smyslu 
čl. 11 Stanov.
Náklady právního zastou-

pení a  soudní poplatek, je-
-li člen poplatníkem (dále 
jen náklady právního zastou-
pení) hradí ČMOS PŠ do výše 
50  000,–  Kč na jeden soudní 
spor, u  hromadné žaloby do 
výše 100  000,–  Kč na jeden 
soudní spor. Členům, kte-
rým byla přiznána náhrada 
nákladů právního zastoupení 
před 1. červnem 2012, bude 
poskytnuta další náhrada ná-
kladů právního zastoupení jen 
do výše 50 000,– Kč na jeden 
soudní spor, u  hromadné ža-
loby jen do výše 100 000,– Kč 
na jeden soudní spor.

Překročit limit nákladů práv-
ního zastoupení lze jen výji-
mečně. O  překročení limitu 
nákladů právního zastoupení 
rozhoduje předseda ČMOS 
PŠ na žádost člena. Tento po-
stup bude uplatňován zejména 
v  případě členů, kteří vyko-
návají funkci předsedy ZOOS, 
člena OROS nebo člena KROS.

Svědečné, znalečné a  ná-
klady řízení přiznané pro-
tistraně (zaměstnavateli) ne-
jsou součástí nákladů na právní 
zastoupení, tj. hradí je zastou-
pený člen. Výjimečně s přihléd-
nutím k  povaze věci nebo so-
ciálním poměrům člena (po-
čet vyživovaných osob, nemoc 
apod.) může předseda ČMOS 
PŠ rozhodnout, které z  těchto 
nákladů a  v  jaké výši bude 
ČMOS PŠ hradit.

Náklady právního zastoupení 
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jsou hrazeny z rozpočtu ČMOS 
PŠ.

Při poskytování právní po-
moci zastoupením před sou-
dem orgánům odborového 
svazu a pobočným organizacím 
odborového svazu se postupuje 
obdobně jako u členů s tím, že 
o  způsobu a  výši úhrady ná-
kladů za právní pomoc zastou-
pením před soudem rozhodne 
v  každém individuálním pří-
padě předseda ČMOS PŠ.

7.2 Postup podle čl. 7.1 při 
poskytování právní pomoci za-
stoupením před soudem lze 
uplatnit u  členů odborového 
svazu nejdříve po uplynutí 
doby 6 měsíců ode dne vzniku 
členství v ČMOS PŠ.

7.3 Ustanovení čl. 7.1 
o  právní pomoci se přiměřeně 
použije i  pro úhradu nákladů 
řízení o  mimosoudním vyrov-
nání v  pracovněprávních vě-
cech a  ve sporných záležitos-
tech souvisejících s  pracovně-
právními vztahy.

8 K článku 12 písm. e); rea-
lizace práva člena od-

volat se proti rozhodnu-
tí o vzniku příčin vedoucích 
k zániku členství

Odvolání proti rozhodnutí 
o vzniku příčin vedoucích k zá-
niku členství v  odborovém 
svazu podává člen přímo Re-
vizní komisi ČMOS PŠ. Lhůta 
pro odvolání činí 3 měsíce ode 
dne rozhodnutí, proti němuž je 
podáváno, a  nelze ji prodlou-
žit. Podání odvolání nemá od-
kladný účinek. Revizní komise 
rozhodne o odvolání a své roz-
hodnutí sdělí členovi bez zby-
tečného odkladu.

III
Pobočné organizace 
odborového svazu

9 K článku 15 písm. a); zá-
kladní organizace odbo-

rového svazu
ZOOS je zapsána ve veřejném 

rejstříku vedeném příslušným 
rejstříkovým soudem a je evido-
vána jako pobočná organizace 
u  odborového svazu. Ozná-
mení o  založení ZOOS, které 
je přílohou č. 4 Organizačního 
řádu, je podkladem pro žádost 
ČMOS PŠ o  zápis u  rejstříko-
vého soudu a po vzniku ZOOS 
i  pro evidenci ZOOS u  ČMOS 
PŠ.

Evidence ZOOS je vedena 
formou evidenčních listů podle 
přílohy č. 3.

Evidenční list ZOOS obsa-
huje i evidenci členů ČMOS PŠ 
v souladu s čl. 1.4 a slouží jako 
podklad pro evidenci členů od-
borového svazu na sekreta-
riátu ČMOS PŠ. Originál evi-
denčního listu ZOOS je uložen 
u  příslušné OROS, příp. KROS 
a kopie na sekretariátu ČMOS 
PŠ. Příslušná OROS, příp. KROS 
přidělí ZOOS registrační číslo, 
které je složeno z  čísla svazu 
(23), dále čtyřmístného pořa-
dového čísla organizací daného 
okresu (např. 0050) a  čtyřčíslí, 
které má okres přiděleno ve 
statistice dle číselníků krajů 
a okresů (např. 3202).

Povinností ZOOS je pravi-
delně informovat nejméně dva-
krát ročně, k  5. 6. a  k  5.  12. 
každého roku, příslušnou 
OROS, příp. KROS, u které jsou 
evidovány, o  aktuálním stavu 
členské základny. K této infor-
maci slouží evidenční list (pří-
loha č.  3). OROS, příp. KROS 
pak neprodleně zasílají tyto in-
formace sekretariátu ČMOS PŠ.

10 K  článku 15 písm.  c); 
realizace práva na za-

stoupení profesní skupiny 
ve výboru ZOOS

Na zastoupení ve výboru 
ZOOS mají právo všechny pro-
fesní skupiny a další kategorie 
členů ČMOS PŠ ve smyslu čl. 32 
Stanov, které vytvářejí sekce na 
úrovni republiky. Nevyužití to-
hoto práva zastoupení ve vý-
boru ZOOS nemá vliv na opráv-
nění výboru vyplývající z čl. 15 
Stanov. Způsob volby výboru 
ZOOS stanoví čl. 37.1 Organi-
začního řádu.

11 K  článku 15 písm.  c); 
realizace práva člen-

ské schůze ZOOS navrhovat 
kandidáty pro volbu delegá-
tů republikových konferen-
cí profesních sekcí volených 
oblastní konferencí odboro-
vého svazu

Návrh kandidáta pro volbu 
delegátů republikových konfe-
rencí příslušné profesní sekce, 
sekce seniorů a sekce mladých 
(dále „profesní sekce“) vole-
ných oblastní konferencí může 
dát jen člen ZOOS, který je pří-
slušný k  této profesní sekci. 
Takto může navrhnout člen 

i sám sebe. Pokud je takto na-
vrhován pouze jeden zástupce 
dané profesní sekce, navrhne 
jej členská schůze jako svého 
kandidáta příslušné oblastní 
konferenci. Je-li navrženo více 
zástupců dané profesní sekce, 
proběhne tajná volba a  člen-
ská schůze navrhne příslušné 
oblastní konferenci vždy toho 
kandidáta, který v  této volbě 
získal nadpoloviční většinu 
hlasů členů přítomných na 
členské schůzi. Pokud při této 
volbě nezíská žádný z  navrže-
ných zástupců dané profesní 
sekce nadpoloviční většinu 
hlasů, navrhne členská schůze 
příslušné oblastní konferenci 
jako svého kandidáta toho zá-
stupce profesní sekce, který 
při volbě získal největší počet 
hlasů. V případě rovnosti hlasů 
navrhne členská schůze pří-
slušné oblastní konferenci jako 
své kandidáty ty zástupce, kteří 
se umístili v tajné volbě na prv-
ním místě se shodným počtem 
hlasů.

12 K  článku 15 písm.  c); 
sloučení, rozdělení, 

zrušení ZOOS
Sloučení, rozdělení, zrušení 

ZOOS sděluje základní orga-
nizace sekretariátu ČMOS PŠ 
na předepsaných tiskopisech, 
které slouží jako podklad pro 
podání rejstříkovému soudu.

Při sloučení dvou a více ZOOS 
provedou revizní komise nebo 
revizoři jednotlivých ZOOS re-
vizi hospodaření a  inventa-
rizaci majetku (finanční pro-
středky v pokladně a na účtech, 
hmotný majetek a pohledávky) 
a  závazků ke stejnému datu 
a  vypracují o  tom zápis. Stav 
majetku a  závazků zjištěný 
k tomuto datu je výchozím sta-
vem pro další hospodaření pře-
jímající ZOOS.

Přejímající ZOOS zašle nepro-
dleně nový evidenční list ZOOS 
– originál na příslušnou OROS, 
příp. KROS, kopii na sekretariát 
ČMOS PŠ. Teprve poté bude 
u  zrušených ZOOS proveden 
výmaz z  evidence odborového 
svazu a  zasláno podání rejstří-
kovému soudu.

Při rozdělení ZOOS provede 
revizní komise nebo revizor 
ZOOS revizi hospodaření a  in-
ventarizaci majetku a  závazků 
k datu rozdělení. Stav majetku 

a závazků zjištěný k tomu datu 
je výchozím stavem pro majet-
kové vypořádání, které se pro-
vádí poměrným způsobem 
podle počtu členů ZOOS vznik-
lých rozdělením (část II/12 Fi-
nančního řádu). Nově vzniklé 
ZOOS se zaevidují výše uvede-
ným způsobem.

Výbor ZOOS (předseda ZOOS) 
je povinen pozvat nejméně 14 
dní předem zástupce příslušné 
OROS, příp. KROS na jednání 
členské schůze, která má roz-
hodnout o zrušení ZOOS.

Při zrušení a  zániku ZOOS 
(část II/11 Finančního řádu) 
bez právního nástupnictví pro-
vede revizní komise nebo revi-
zor jako likvidátor revizi hos-
podaření a  inventarizaci ma-
jetku a závazků k datu zrušení 
či zániku. ZOOS zajistí úhradu 
svých závazků. Zůstatek finanč-
ních prostředků a ostatní maje-
tek, popř. neuhrazené závazky 
dle stavu k datu zrušení, se pře-
vedou i s příslušnou dokumen-
tací na oblastní organizační 
jednotku, pokud tato převzetí 
majetku a závazků neodmítne. 
Výbor, případně předseda zani-
kající ZOOS odevzdá na OROS, 
příp. KROS razítka ZOOS. 
O  převzetí razítek, zůstatku 
majetku a  závazků a  předané 
dokumentaci a  účetnictví za-
nikající ZOOS se pořídí zápis. 
Oblastní organizační jednotka 
nepřebírá odpovědnost za pří-
padné závazky zanikající ZOOS 
nad rámec tohoto zápisu. In-
formace o  zrušení ZOOS bez 
právního nástupnictví s  likvi-
dací je podávána OROS (příp. 
KROS) a sekretariátu ČMOS PŠ 
na tiskopise daném přílohou 
č. 5.

Při sloučení, rozdělení a  zá-
niku ZOOS nevyplývají pro jed-
notlivé členy ZOOS žádná in-
dividuální práva na majetkové 
a finanční vypořádání.

13 K  článku 16; činnost 
a  oprávnění územní 

organizace vedoucích pra-
covníků

Pro činnost územní organi-
zace vedoucích pracovníků lze 
použít přiměřeně ustanovení 
článku 15 Stanov. Tyto územní 
organizace však nemohou 
uplatňovat všechna zákonná 
oprávnění.

Uvedené územní organizace 
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mají právo vyjádřit se ke stano-
vení platových podmínek svých 
členů a ke všem opatřením ve 
smyslu §  286, 287 a §  320–
323 ZP. Tyto územní organi-
zace však nemohou uzavírat 
kolektivní smlouvy vzhledem 
k  totožnosti subjektů na obou 
smluvních stranách.

Vedoucí zaměstnanci, kteří 
jsou statutárním orgánem za-
městnavatele, nesmějí být členy 
jiných profesních sekcí, ale mo-
hou se podílet na činnosti pro-
fesních sekcí a napomáhat rea-
lizaci zásadních záměrů profes-
ního charakteru.

14 K  článku 17 písm.  a); 
možnost ZOOS zvolit 

si příslušnou oblastní orga-
nizační jednotku

ZOOS má možnost zvolit si 
rozhodnutím členské schůze 
OOJ, příp. krajskou organizační 
jednotku (KOJ), do jejíž působ-
nosti bude patřit; taková změna 
je podmíněna souhlasem ob-
lastní rady odborového svazu 
přijímající OOJ, příp. KROS. 
ZOOS sdělí usnesení členské 
schůze o  změně příslušnosti 
k OOJ, příp. ke KROS oblastní 
radě přijímající OOJ, příp. KROS 
se žádostí o projednání a infor-
muje rovněž OROS, příp. KROS, 
do jejíž působnosti dosud pat-
řila. OROS přijímající OOJ, příp. 
KROS projedná žádost na nej-
bližším zasedání, na němž 
umožní i účast zástupců ZOOS. 
V případě schválení změny sdělí 
OROS, příp. KROS své rozhod-
nutí dosud příslušné OROS, 
příp. KROS. Přijímající OROS, 
příp. KROS přidělí ZOOS nové 
registrační číslo. Poté ZOOS vy-
plní evidenční list ZOOS, ori-
ginál zašle na přijímající OOJ, 
příp. KOJ a  kopii na sekreta-
riát ČMOS PŠ spolu s informací 
o zrušení původní registrace.

Účinnost rozhodnutí o  změ-
ně příslušnosti ZOOS bude vždy 
k  počátku pololetí kalendářní-
ho roku.

V  případě změny dřívějšího 
rozhodnutí ZOOS o  změně 
příslušnosti se postupuje ob-
dobně.

15 K článku 17 písm. b); 
postup při eviden-

ci oblastní organizační jed-
notky

Na základě provedené volby 
předsedy OROS a  členů OROS 

oblastní konferencí zašle nově 
zvolený předseda OROS na se-
kretariát ČMOS PŠ vyplněný 
evidenční list. Formulář evi-
denčního listu je dán přílo-
hou č.  9 Organizačního řádu 
a musí obsahovat osobní údaje 
předsedy OROS a dalších dvou 
členů OROS, kteří jsou pově-
řeni vystupováním jménem ob-
lastní organizační jednotky. Pří-
lohou evidenčního listu je pro-
tokol o volbě předsedy a členů 
OROS, složení OROS a  usne-
sení oblastní konference, na 
které volby proběhly.

Po evidenci na sekreta riátě 
ČMOS PŠ vydá sekretariát 
ČMOS PŠ originál evidenčního 
listu příslušné organizační jed-
notce, kopie zůstává uložena 
na sekretariátě ČMOS PŠ. V pří-
padě změn ve složení OROS 
nebo v údajích o sídle OOJ vy-
plní předseda OROS nový evi-
denční list. Změny v  údajích 
o OOJ oznamuje rejstříkovému 
soudu sekretariát ČMOS PŠ.

16 K  článku 17 písm.  c); 
podmínka existen-

ce OOJ, povolování výjimky 
z počtu členů

16.1 KROS může povo-
lit výjimku z  plnění pod-
mínky pro existenci OOJ spo-
čívající v počtu členů ČMOS PŠ 
v  okruhu její působnosti. Jed-
nání o  výjimce se zahajuje na 
žádost OROS. Takovou žádost 
KROS projednává pouze při spl-
nění podmínky, že OROS ve své 
žádosti o výjimku předloží rea-
listický záměr, jak dosáhnout 
zvýšení počtu členů na stano-
vený limit nejdéle do 6 měsíců 
od projednávání žádosti.

16.2 KROS rozhodne, zda 
žádosti o  povolení výjimky vy-
hoví, či nevyhoví; kladné roz-
hodnutí může podmínit splně-
ním některých dalších podmí-
nek. Při schvalování rozhod-
nutí nejsou vyloučeni z  hlaso-
vání zástupci OROS, která žá-
dost předložila.

Rozhodnutí o  povolení vý-
jimky musí obsahovat dobu je-
jího trvání, která činí nejvýše 
6 měsíců. Výjimku lze povo-
lit pouze jednou a nelze ji pro-
dlužovat. Po marném uplynutí 
lhůty (doby trvání výjimky) za-
hájí KROS neprodleně po-
stup podle čl. 17 písm. c) a d) 
Stanov.

17 K článku 17 písm. d); 
zrušení a zánik OOJ

Zrušená OOJ zaniká zru-
šením zápisu ve spolkovém 
rejstříku. Zánikem OOJ zaniká 
i  funkce předsedy OROS a  za-
niká i  OROS jako orgán OOJ. 
Zánik těchto funkcí má vliv i na 
složení KROS, jak jej stanoví čl. 
18 písm. c) Stanov.

OOJ, kam nově přísluší ZOOS 
a  individuální členové zrušené 
OOJ, provede na své oblastní 
konferenci nové volby podle 
čl. 17 písm.  g) Stanov s  tím, 
že jde o volby ve smyslu čl. 26 
písm. g) Stanov a čl. 42 Orga-
nizačního řádu, kde bude do-
plněna OROS a  revizní komise 
o zástupce přecházejících členů 
ČMOS PŠ.

OROS pak ze svého středu 
volí místopředsedu oblastní 
rady a  vykonává další kompe-
tence určené Stanovami.

18 K  článku 17 písm.  e); 
neplnění úkolů OOJ

Při rozhodování o  tom, zda 
OOJ dlouhodobě neplní své 
úkoly a nenaplňuje poslání od-
borového svazu, přihlíží KROS 
a  Předsednictvo ČMOS PŠ ze-
jména k těmto skutečnostem:
 nejsou svolávány oblastní 
konference;

 nejsou zvoleni členové OROS 
a revizní komise;

 není schválen rozpočet 
a  účetní závěrky, přetrvávají 
finanční problémy;

 neúčast předsedy OROS 
a  dalších zástupců OOJ na 
jednání příslušných orgánů, 
poradách a dalších akcích;

 pasivita OROS při organizo-
vání protestních nebo jiných 
akcí, opakovaná neúčast 
členů ČMOS PŠ na nich;

 nedostatky ve vedení evi-
dence členů a ZOOS;

 neplnění usnesení orgánů 
ČMOS PŠ, porušování Sta-
nov, Finančního řádu a  Or-
ganizačního řádu; případem 
porušování Finančního řádu 
je i plnění odvodu členských 
příspěvků v pololetí na méně 
než 75 %;

 nedostatečné informování 
ZOOS a individuálních členů;

 OROS nemá svou kancelář 
s určenou provozní dobou.
Pokud některé z  uvedených 

nedostatků přetrvávají již 6 mě-
síců, zahájí KROS a  Předsed-

nictvo ČMOS PŠ jednání o po-
stupu podle čl. 17 písm. e) Sta-
nov. Tuto informaci oznámí ob-
lastní radě OS a případně ještě 
stanoví závaznou lhůtu nejdéle 
2 měsíce k  odstranění nedo-
statků. Podle tohoto článku se 
postupuje i v případě, kdy po-
čet členů OOJ je nižší než podle 
čl. 17 písm. c) Stanov.

19 K  článku 17 písm.  f); 
možnost konání ob-

lastních konferencí formou 
dílčích konferencí

V OOJ, k nimž byly sloučeny 
jiné původně samostatně exis-
tující OOJ, je možno konat ob-
lastní konference formou díl-
čích konferencí. Dílčí kon-
ferencí se rozumí část „cel-
kové“ oblastní konference, při-
čemž tato část je vymezena pů-
vodně samostatnou OOJ. Toto 
vymezení nelze měnit a  je tr-
valé. Dílčí konference je možno 
uskutečňovat při dodržení 
těchto podmínek:
 o konání dílčích konferencí 
rozhoduje „ad hoc“ pří-
slušná OROS s  vymezením, 
o  kterých záležitostech má 
být rozhodováno;

 OROS může určit, o  kterých 
záležitostech formou díl-
čích konferencí rozhodnout 
nelze;

 při rozhodnutí o  konání díl-
čích konferencí musí být ur-
čeno období, v  němž se 
všechny dílčí konference 
konají;

 každá dílčí konference musí 
splňovat podmínky dané Sta-
novami pro svolání;

 při volbách musí být na díl-
čích konferencích voleni 
všichni kandidáti navržení 
v rámci OOJ;

 pro způsobilost jednat (usná-
šet se), pro přijímání usne-
sení a  pro výsledky voleb se 
členové zúčastnění na díl-
čích konferencích a jimi ode-
vzdané hlasy sčítají;

 z  každé dílčí konference 
je nutno pořídit samostat-
nou dokumentaci umož-
ňující ověření splnění všech 
požadavků;

 využití možnosti konání díl-
čích konferencí vychází 
z  reálných podmínek a  po-
třeb, z požadavku hospodár-
nosti a  zajištění co nejvyšší 
účasti členů ČMOS PŠ.



4. listopadu 2015 7

V  případě konání voleb na 
dílčích konferencích je nutno 
uzavřít kandidátní listiny před 
konáním první dílčí konference.

20 K článku 17 písm. g); 
členové a  pracovníci 

OROS
V případě volby dalších členů 

OROS volených oblastní konfe-
rencí podle čl. 17 písm. g) Sta-
nov se postupuje podle čl. 37.2 
Organizačního řádu.

Pokud OROS rozhodne o za-
bezpečení svých činností od-
bornými pracovníky, kteří ne-
jsou současně členy OROS ve 
smyslu Stanov, nemají tito pra-
covníci oprávnění předsedy, 
popř. člena OROS, vyplývající 
ze Stanov. Pro jednotlivá právní 
jednání však lze v souladu s pří-
slušnými právními předpisy 
udělit plnou moc kterékoliv fy-
zické nebo právnické osobě.

Předseda OROS je ve své čin-
nosti vázán rozhodnutími pří-
slušných orgánů oblastní or-
ganizační jednotky a  jim za 
svou činnost odpovídá. Pokud 
by z  tohoto postavení před-
sedy OROS vyplývaly úkoly 
a  postupy jednání odporu-
jící jeho povinnostem jako za-
městnance ČMOS PŠ, upozorní 
předseda ČMOS PŠ oblastní 
radu na tuto skutečnost a zále-
žitost se řeší jednáním za účasti 
předsedy KROS.

V případě, že předseda OROS 
jako zaměstnanec ČMOS PŠ 
neplní povinnosti a  úkoly vy-
plývající z  jeho pracovněpráv-
ního vztahu, upozorní před-
seda ČMOS PŠ na tuto sku-
tečnost OROS. Pokud nedo-
jde k  nápravě, je dán důvod 
pro svolání oblastní konference 
odborového svazu. Této kon-
ferenci předloží Předsednictvo 
ČMOS PŠ svůj návrh na odvo-
lání předsedy OROS k vyjádření 
souhlasu potřebného v souladu 
s čl. 31 písm. f) Stanov.

21 K článku 17 písm. h); 
informační povinnost 

ZOOS vůči OROS
K  realizaci práva předsedy 

OROS vystoupit na členské 
schůzi ZOOS ve své působ-
nosti kdykoliv, kdy o to požádá, 
oznamuje ZOOS příslušné 
OROS svolání členské schůze.

22 K  článku 17 písm.  f) 
a h); sloučení OOJ

Sloučení OOJ se uskuteč-

ňuje na slučovací oblastní kon-
ferenci, která svým usnesením 
proces slučování završuje.

Této slučovací oblastní kon-
ferenci musí předcházet usne-
sení o  sloučení přijaté oblast-
ními konferencemi přísluš-
ných oblastí a  zároveň usne-
sení o  sloučení přijaté přísluš-
nými OROS.

Slučovat lze pouze oblastní 
organizační jednotky v  rámci 
krajských organizačních jedno-
tek.

Pro přejímající (sloučenou) 
oblastní organizační jednotku 
platí ustanovení čl. 17 Stanov, 
včetně evidence a voleb orgánů 
oblastní organizační jednotky.

Návrh na způsob majetko-
vého vypořádání schvaluje slu-
čovací oblastní konference. Při 
sloučení dvou a více oblastních 
organizačních jednotek pro-
vedou jejich revizní komise re-
vizi hospodaření a  inventari-
zaci majetku a závazků ke stej-
nému datu a  vypracují o  tom 
zápis. Stav majetku a  závazků 
zjištěný k  tomuto datu je vý-
chozím stavem pro další hos-
podaření sloučené oblastní or-
ganizační jednotky. Závazky 
a  pohledávky původních ob-
lastních organizačních jedno-
tek nevyrovnané a  neuspoko-
jené do tohoto data přechá-
zejí na přejímající oblastní or-
ganizační jednotku, která na-
dále vystupuje jako nástupce. 
Sloučená oblastní organizační 
jednotka uschovává příslušnou 
dokumentaci a  účetnictví slu-
čovaných OOJ.

23 K  článku 17 písm.  f) 
a h); rozdělení OOJ

K  rozdělení oblastních orga-
nizačních jednotek může do-
jít na základě změn v  územ-
něsprávním členění státu, jinak 
pouze se souhlasem Předsed-
nictva ČMOS PŠ. Rozdělením 
stávající OOJ nemohou vznik-
nout nové OOJ, což znamená, 
že pouze jedna z částí původně 
jednotné OOJ zůstane zacho-
vána jako samostatná orga-
nizační jednotka odborového 
svazu (OOJ). U další části OOJ 
budou provedena organizační 
opatření, o nichž bylo rozhod-
nuto při schvalování rozdělení 
OOJ. Majetkové vypořádání 
a postup vůči příslušným orgá-
nům budou obdobné jako při 

jiných organizačních změnách.

24 K  článku 17 písm.  i); 
ustavení Revizní ko-

mise OOJ
Neprodleně po ustavení Re-

vizní komise OOJ a volbě jejího 
předsedy zašle předseda OROS 
na sekretariát ČMOS PŠ infor-
maci o  složení této revizní ko-
mise. Formulář je stanoven pří-
lohou č. 8.

25 K  článku 18 písm.  a); 
postup v případě, kdy 

v  působnosti KOJ existuje 
pouze jedna OOJ

25.1 Pobočná organizace je 
krajskou organizační jednot-
kou bez dalšího členění na ob-
lastní organizační jednotky. 
Krajská organizační jednotka 
vykonává oprávnění odboro-
vých organizací podle práv-
ních předpisů v případě indivi-
duálních členů zaměstnaných 
u  zaměstnavatelů, kde nepů-
sobí ZOOS, včetně oprávnění 
podle §  322 zákoníku práce. 
Předsedové ZOOS, popřípadě 
pověření členové v  rámci pů-
sobnosti krajské organizační 
jednotky, členové krajské rady 
odborového svazu a  případně 
zvolený zástupce individuál-
ních členů tvoří krajskou konfe-
renci odborového svazu. Kraj-
ská konference volí a odvolává 
předsedu krajské rady odbo-
rového svazu a  jednoho, příp. 
více místopředsedů, pokud 
o  ustavení funkce místopřed-
sedy rozhodne. Pro další kom-
petence krajské konference od-
borového svazu platí přiměřeně 
ustanovení čl. 17 písm. f) a čl. 
18 písm. b) Stanov.

25.2 Krajská rada odboro-
vého svazu (KROS) je volena 
krajskou konferencí. Členy 
KROS se stávají předsedové 
nebo jiní členové ZOOS zvolení 
krajskou konferencí. Krajská 
konference takto volí nejméně 
5 členů KROS. Vedle takto zvo-
lených členů KROS může kraj-
ská konference zvolit i  členy 
další. Pro kompetence KROS 
platí přiměřeně ustanovení čl. 
17 písm. g), čl. 18 písm. d) a čl. 
30 Stanov a platí pro ně ta usta-
novení Organizačního řádu, 
která stanoví úkoly a oprávnění 
OROS.

25.3 Rozdělení kompe-
tencí mezi krajskou konferenci 
a KROS určí krajská konference 

odborového svazu.
25.4 Revizní komise kraj-

ské organizační jednotky je 
tříčlenná a  je volena krajskou 
konferencí. Kontroluje činnost 
a  hospodaření s  finančními 
prostředky a  dalším majetkem 
a  dodržování Stanov a  vnitř-
ních dokumentů odborového 
svazu; toto právo může uplat-
ňovat i  v  ZOOS v  rámci kraj-
ské organizační jednotky. Za 
svou činnost odpovídá krajské 
konferenci. Revizní komise ze 
svého středu volí a  odvolává 
předsedu, který se s  právem 
poradního hlasu účastní jed-
nání KROS. Revizní komise se 
účastní jednání krajské konfe-
rence, které předkládá svá sta-
noviska k  rozpočtu, příp. po-
znatky z kontrol a svoje návrhy. 
Funkce člena revizní komise je 
neslučitelná s výkonem funkce 
člena KROS.

Revizní komise má status od-
volacího orgánu v  rámci pů-
sobnosti krajské organizační 
jednotky a poskytuje na požá-
dání metodickou pomoc reviz-
ním komisím nebo revizorům 
ZOOS.

26 K článku 18 písm. b); 
postup při registra-

ci KOJ
Na základě provedené volby 

předsedy KROS (čl. 18 písm. d) 
Stanov) zašle zvolený předseda 
KROS na sekretariát ČMOS PŠ 
vyplněný evidenční list. For-
mulář evidenčního listu je dán 
přílohou č.  11 Organizačního 
řádu a musí obsahovat osobní 
údaje předsedy KROS a  dvou 
členů KROS, kteří jsou pověřeni 
vystupováním jménem krajské 
organizační jednotky. Přílohou 
evidenčního listu je protokol 
o  volbě předsedy KROS a  slo-
žení KROS. Po evidenci na se-
kretariátě ČMOS PŠ vydá se-
kretariát ČMOS PŠ krajské or-
ganizační jednotce originál evi-
denčního listu, kopie zůstává 
uložena na sekretariátě ČMOS 
PŠ. V případě změn ve složení 
KROS nebo v  údajích o  sídle 
KOJ vyplní předseda KROS 
nový evidenční list.

27 K článku 18 písm. d); 
členové a  pracovníci 

KROS
Pokud KROS rozhodne o za-

bezpečení svých činností od-
bornými pracovníky, kteří ne-
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jsou současně členy KROS ve 
smyslu Stanov, nemají tito pra-
covníci oprávnění předsedy, 
popř. člena KROS, vyplývající 
ze Stanov. Pro jednotlivá právní 
jednání však lze v souladu s pří-
slušnými právními předpisy 
udělit plnou moc kterékoliv fy-
zické nebo právnické osobě. 
Předseda KROS je ve své čin-
nosti vázán rozhodnutími pří-
slušných orgánů krajské orga-
nizační jednotky a  jim za svou 
činnost odpovídá. Pokud by 
z  tohoto postavení předsedy 
KROS vyplývaly úkoly a postupy 
jednání odporující jeho po-
vinnostem jako zaměstnance 
ČMOS PŠ, upozorní předseda 
ČMOS PŠ krajskou radu na 
tuto skutečnost a záležitost se 
řeší jednáním za účasti místo-
předsedy ČMOS PŠ.

V případě, že předseda KROS 
jako zaměstnanec ČMOS PŠ 
neplní své povinnosti a  úkoly 
vyplývající z jeho pracovněpráv-
ního vztahu, upozorní před-
seda ČMOS PŠ na tuto sku-
tečnost KROS. Pokud nedo-
jde k nápravě, je dán důvod ke 
svolání KROS. Této KROS před-
loží Předsednictvo ČMOS PŠ 
svůj návrh na odvolání před-
sedy KROS k vyjádření souhlasu 
potřebného v  souladu s  čl. 31 
písm. f) Stanov.

28 K  článku 18 písm.  f); 
informační povinnost 

OOJ a ZOOS vůči KROS
K  realizaci práva předsedy 

KROS vystoupit na jednání or-
gánu organizačních jednotek 
ve své působnosti kdykoliv, kdy 
o  to požádá, oznamuje ZOOS 
a  OROS příslušné KROS svo-
lání členské schůze a  oblastní 
konference.

29 K článku 18 písm. g); 
ustavení Revizní ko-

mise KOJ
Neprodleně po ustavení Re-

vizní komise KOJ a volbě jejího 
předsedy zašle předseda KROS 
na sekretariát ČMOS PŠ infor-
maci o  složení této revizní ko-
mise. Formulář je stanoven pří-
lohou č. 12 Organizačního řádu.

30 K článku 18 písm. d); 
rozdělení finančních

prostředků přidělených z roz-
počtu ČMOS PŠ

KROS je povinna zaslat pří-
slušným OROS písemnou 
zprávu o  rozdělení dotací 

včetně kopie vyúčtování do-
tace za kraj zasílané sekretariá-
tem ČMOS PŠ, přehledu pla-
teb ZOOS a  rozpisu „volného 
parametru“.

IV
Orgány odborového svazu

31 K článku 20 písm. b); 
sloučení profesních 

sekcí v rámci ČMOS PŠ
Sloučení profesních sekcí se 

uskutečňuje přijetím usnesení 
slučovací republikové konfe-
rence profesních sekcí. Této 
slučovací konferenci však musí 
předcházet usnesení o  slou-
čení, přijaté republikovými kon-
ferencemi příslušných profes-
ních sekcí.

Sloučená profesní sekce na-
bývá všech práv a  povinností 
profesní sekce, jak vyplývají ze 
Stanov. Původní profesní sekce, 
které rozhodly o  sloučení, po-
zbývají svých práv a povinností 
daných jim Stanovami ke dni 
vzniku sloučené sekce.

32 K  článku 21 písm.  a); 
rozhodování o  koná-

ní protestních akcí
Jestliže Předsednictvo ČMOS 

PŠ schválí konání protestních 
akcí a určí pro jednotlivé KROS, 
příp. OROS klíč k  jejich zajiš-
tění (zejména s  ohledem na 
místo konání a  členskou zá-
kladnu v dané oblasti), bude se 
KROS, příp. OROS, která akci 
nezajistí, podílet dle klíče sta-
noveného předsednictvem na 
úhradě nákladů na příslušnou 
akci poměrnou částkou jako 
projev solidarity. Po ukončení 
akce předsednictvo vyzve pří-
slušné KROS, OROS k úhradě. 
Tato částka půjde do roz-
počtu ČMOS PŠ na financování 
těchto akcí.

33 K  článku 21 písm.  a); 
kompetence k  řešení 

sporů mezi profesními sek-
cemi

V  záležitostech týkajících se 
členů odborového svazu bez 
ohledu na jejich příslušnost 
k sekcím (tj. opatření nevázaná 
na určitou profesi, typ školy 
a školského zařízení apod.) při-
jímá závěry a rozhodnutí Před-
sednictvo odborového svazu 
jako kolektivní orgán.

Ve sporných záležitostech ve 
vztahu mezi profesními sek-
cemi jsou směrodatné závěry 

a  rozhodnutí přijatá sekcí, je-
jíž rozhodnutí není v  rozporu 
se základními cíli odborového 
svazu. O tom, zda je tato pod-
mínka splněna, rozhoduje Před-
sednictvo odborového svazu.

Podle čl. 26 písm.  l) Stanov 
jedná republikový výbor pro-
fesní sekce s ústředními orgány 
prostřednictvím Předsednictva 
odborového svazu. Při těchto 
jednáních Předsednictvo od-
borového svazu tlumočí závěry 
a rozhodnutí přijatá sekcí, aniž 
je může měnit nebo rušit.

V případě pochybností o cha-
rakteru projednávané záleži-
tosti a  uplatnění předchozích 
odstavců rozhoduje Předsed-
nictvo odborového svazu.

34 K  článku 21 písm.  c); 
účast na jednáních 

předsednictva
V  případě neomluvené ne-

účasti člena Předsednictva 
ČMOS PŠ na jednání budou 
poměrné náklady spojené se 
zajištěním jednání připsány 
k tíži KOJ, kterou zastupuje.

35 K  článku 21 písm.  e); 
realizace oprávnění 

člena předsednictva vystou-
pit kdykoliv, kdy o to požá-
dá, na jednání organizač-
ních jednotek odborového 
svazu

K  realizaci tohoto opráv-
nění jsou KROS a  OROS po-
vinny oznamovat sekretariátu 
ČMOS PŠ s dostatečných časo-
vým předstihem dobu a  místo 
konání oblastních (krajských) 
konferencí a zasedání KROS.

36 K článku 21 písm. b); 
počet hlasů člena 

předsednictva v  případě 
souběhu funkcí

V  případě, že člen Předsed-
nictva ČMOS PŠ je zároveň 
předsedou KROS a  předsedou 
republikového výboru profesní 
sekce, náleží mu hlasy z  titulu 
obou funkcí. Takový člen před-
sednictva může hlasovat od-
lišně z  jednoho titulu než z  ti-
tulu druhého.

V
Demokratické principy 

v činnosti ČMOS PŠ

37 K  článku 26 písm.  a); 
způsob volby orgánů 

ZOOS
37.1 Způsob volby výboru 

ZOOS

Na pozvánce na členskou 
schůzi, na jejímž programu jsou 
volby výboru ZOOS, předsedy 
ZOOS nebo RK, musí být uve-
den stanovený program a  po-
zvánka musí být doručena čle-
nům s  dostatečným časovým 
předstihem.

Návrh kandidátky předkládá 
dosavadní výbor ZOOS. Není-
-li, předkládá ji přípravný vý-
bor složený ze zástupců všech 
profesních skupin, které využijí 
svého práva účasti na přípravě 
voleb.

Na kandidátní listinu jsou za-
psáni všichni kandidáti navržení 
kterýmkoliv členem ZOOS, a to 
zvlášť za každou profesní sku-
pinu. Podle kandidátní listiny se 
vyhotoví volební lístek. Pokud 
je na kandidátní listině (voleb-
ním lístku) jen jeden zástupce 
některé profesní skupiny, pova-
žuje se za zvoleného člena vý-
boru (čl. 15 písm. c) Stanov).

Počet členů výboru ZOOS 
není stanoven. Je v pravomoci 
členské schůze určit počet 
členů výboru při dodržení usta-
novení čl. 15 písm. c) Stanov.

Předchozí ustanovení o volbě 
výboru ZOOS se přiměřeně 
vztahují i  na volbu revizní ko-
mise, revizora a  předsedy 
ZOOS.

Originál protokolu o  volbě 
předsedy ZOOS si ponechá 
ZOOS, kopie tohoto doku-
mentu je uložena na příslušné 
oblastní radě odborového 
svazu.

37.2 Odvolání člena výboru 
ZOOS

Odvolat kteréhokoliv člena 
výboru nebo výbor celý lze 
jen na základě usnesení člen-
ské schůze při dodržení čl. 26 
písm.  e) Stanov. Odvolat zá-
stupce profesní skupiny lze jen 
na základě návrhu této pro-
fesní skupiny. Doplnění výboru 
ZOOS v průběhu volebního ob-
dobí lze provést doplňující vol-
bou při dodržení předchozích 
ustanovení tohoto článku.

38 K  článku 26 písm.  a); 
volby v  působnosti 

OROS
38.1 Volba delegátů repub-

likových konferencí profesních 
sekcí

Návrh kandidátky podává do-
savadní OROS. Na kandidátní 
listinu jsou zapsáni všichni kan-



4. listopadu 2015 9

didáti navržení kterýmkoliv de-
legátem oblastní konference, 
ZOOS (viz čl. 11 tohoto Org. 
řádu) nebo kterýmkoliv členem 
ČMOS PŠ v rámci příslušné ob-
lastní organizační jednotky, 
a  to zvlášť za každou profesní 
sekci (čl. 32 Stanov). Podle kan-
didátní listiny se vyhotoví vo-
lební lístek, na němž jsou uve-
deni pouze kandidáti, kteří se 
svojí nominací projevili písemný 
souhlas nebo ústní souhlas 
přímo na konferenci.

Volí-li delegáti oblastní kon-
ference mezi dvěma a více kan-
didáty v  rámci jedné profesní 
sekce, je delegátem republi-
kové konference profesní sekce 
zvolen ten kandidát, který získá 
prostou většinu hlasů delegátů. 
Je-li na kandidátní listině zapsán 
za jednu profesní sekci jen jeden 
kandidát, považuje se za zvole-
ného delegáta republikové kon-
ference dané profesní sekce.

38.2 Volba dalších členů 
OROS

Pokud oblastní konference 
volí další členy OROS podle čl. 
17 písm. g) Stanov, provede se 
volba takto: Všichni kandidáti 
navržení OROS nebo kterým-
koliv delegátem oblastní kon-
ference jsou zapsáni na kan-
didátní listinu, podle níž se vy-
hotoví volební lístek pro volbu 
dalších členů OROS. Pro sesta-
vení volebního lístku platí ob-
dobně ustanovení čl. 38.1. Pro 
zvolení dalšího člena OROS je 
třeba vždy dosáhnout nadpolo-
viční většiny hlasů přítomných 
delegátů.

Stanovení počtu členů OROS 
volených oblastní konferencí je 
v pravomoci této oblastní kon-
ference při respektování čl. 17 
písm. g) Stanov.

Předchozí ustanovení o volbě 
dalších členů OROS se přimě-
řeně vztahují i na volbu Revizní 
komise OROS.

38.3 Volba předsedy OROS
Pro volbu předsedy OROS 

se sestavuje samostatná kan-
didátní listina a podle ní se vy-
hotoví volební lístky zvlášť pro 
volbu předsedy OROS. Pro se-
stavování kandidátní listiny 
a  volebních lístků platí ob-
dobně ustanovení čl. 38.1 Or-
ganizačního řádu.

Pro zvolení předsedy OROS je 
třeba vždy dosáhnout nadpolo-

viční většiny hlasů přítomných 
delegátů.

38.4 Další ustanovení o volbě
Termín konference, na jejímž 

programu jsou volby předsedy 
OROS, oznámí oblastní rada 
předsedovi příslušné KROS.

Na konferenci, na jejímž pro-
gramu jsou volby předsedy 
OROS, je nutná účast nadpo-
loviční většiny osob, které tvoří 
oblastní konferenci, jinak je 
volba předsedy OROS neplatná. 
Nejsou-li splněny podmínky 
účasti, je svolána další konfe-
rence, na jejímž programu jsou 
volby předsedy OROS. Na této 
konferenci se platnost volby 
posuzuje podle ustanovení čl. 
26 písm.  d) Stanov ČMOS PŠ 
a nevyžaduje se účast nadpolo-
viční většiny předsedů nebo po-
věřených členů ZOOS.

K  volbám předsedy OROS 
musí být přizván předseda 
KROS nebo člen Revizní komise 
KROS nebo člen Předsednictva 
ČMOS PŠ nebo člen Revizní ko-
mise ČMOS PŠ. Bez přítomnosti 
předsedy KROS nebo člena Re-
vizní komise KROS nebo člena 
Předsednictva ČMOS PŠ nebo 
člena Revizní komise ČMOS 
PŠ je volba předsedy OROS 
neplatná.

Volby podle čl. 38.1, 38.2 
a  38.3 Organizačního řádu 
probíhají podle volebního řádu, 
který schvaluje oblastní konfe-
rence. Tento volební řád musí 
respektovat Stanovy a Organi-
zační řád ČMOS PŠ a  stanoví 
zejména způsob úpravy vo-
lebních lístků, podmínky jejich 
platnosti a průběh voleb.

Pro řádné zabezpečení voleb 
zvolí oblastní konference man-
dátovou a volební komisi.

Po volbě vyplní volební ko-
mise protokoly o  volbě a  for-
mulář složení OROS. Pro volby 
delegátů republikových konfe-
rencí profesních sekcí a dalších 
členů OROS se vzor protokolu 
nestanoví. Pro volbu předsedy 
OROS je protokol dán přílohou 
č. 10 Organizačního řádu. For-
mulář složení OROS je dán pří-
lohou č. 7 Organizačního řádu.

Na konferenci, na jejímž pro-
gramu jsou volby, zašle svola-
vatel pozvánky se stanoveným 
programem všem delegátům 
s  dostatečným časovým před-
stihem a  prokazatelným způ-

sobem. Volební komise splnění 
této podmínky ověří a výsledek 
uvede do protokolu o  volbě. 
Není-li součástí protokolu 
o volbě konstatování o splnění 
podmínek svolání konference, 
je volba neplatná.

39 K článku 26 písm. d); 
přijímání usnesení

V  případě, že při hlasování 
je pro přijetí návrhu polovina 
počtu hlasů členů nebo dele-
gátů přítomných v  době a  na 
místě hlasování, toto hlasování 
se opakuje. Pokud ani při opa-
kovaném hlasování není do-
saženo nadpoloviční většiny 
hlasů, rozhoduje hlas předsedy 
příslušného orgánu. V případě 
nepřítomnosti předsedy rozho-
duje hlas člena orgánu, který 
byl pověřen řízením.

40 Způsob volby předse-
dy KROS

Volební komisi při volbě 
předsedy a popř. dalších členů 
KROS podle čl. 18 písm. c) Sta-
nov tvoří všichni přítomní čle-
nové KROS. Nevyužití práva za-
stoupení ve volební komisi ně-
kterou OROS nemá vliv na pra-
vomoci této volební komise.

Kandidátní listina pro volbu 
předsedy KROS je sestavena 
z  kandidátů splňujících pod-
mínku čl. 18 písm.  c) Stanov, 
volební lístek pak ve smyslu 
ustanovení čl. 38.1 Organizač-
ního řádu.

Po ukončení voleb vyplní vo-
lební komise protokol o  volbě 
předsedy KROS, který je dán 
přílohou č.  14 Organizač-
ního řádu, a složení KROS, po-
kud byli zvoleni další členové 
(příloha č.  12 Organizačního 
řádu). Obojí zašle KROS bez 
zbytečného odkladu na sekre-
tariát ČMOS PŠ.

Na jednání KROS, na je-
hož programu jsou volby, za-
šle svolavatel pozvánky se sta-
noveným programem všem čle-
nům KROS v  dostatečném ča-
sovém předstihu a  prokaza-
telným způsobem. K  volbám 
předsedy KROS musí být při-
zván předseda nebo místo-
předseda ČMOS PŠ nebo člen 
Revizní komise odborového 
svazu. Bez přítomnosti před-
sedy nebo místopředsedy nebo 
člena Revizní komise odboro-
vého svazu je volba předsedy 
KROS neplatná.

41 Způsob volby repub-
likového výboru pro-

fesní sekce
Pro svolávání republikové 

konference, na jejímž pro-
gramu jsou volby, a pro orga-
nizaci těchto voleb platí ob-
dobně ustanovení čl. 38.4 Or-
ganizačního řádu. Jednotný 
tiskopis protokolu o  volbě re-
publikového výboru profesní 
sekce a  předsedy republiko-
vého výboru profesní sekce se 
nestanovuje.

Na konferenci, na jejímž pro-
gramu je zařazena volba před-
sedy republikového výboru, je 
nutná účast nadpoloviční vět-
šiny delegátů, jinak je volba 
předsedy republikového výboru 
neplatná.

Kandidátní listinu předkládá 
svolavatel republikové konfe-
rence. Návrh kandidáta pro 
volbu členů republikového vý-
boru profesní sekce za danou 
KROS může dát jen delegát re-
publikové konference, který je 
příslušný k danému kraji, nebo 
příslušná KROS. Takto může 
navrhnout delegát i sám sebe. 
Pokud je na kandidátní listině 
(volebním lístku) pouze jeden 
zástupce daného kraje, pova-
žuje se za zvoleného člena vý-
boru. Je-li navrženo více zá-
stupců daného kraje, pro-
běhne tajná volba a  do re-
publikového výboru je za daný 
kraj zvolen ten kandidát, který 
v této volbě získal největší po-
čet hlasů z  kandidátů navrže-
ných za daný kraj. V  případě 
rovnosti hlasů postupují navr-
žení kandidáti za daný kraj se 
stejným počtem hlasů do dru-
hého kola voleb.

Návrh na odvolání člena re-
publikového výboru profesní 
sekce může dát jen delegát re-
publikové konference příslušný 
ke kraji, který daný člen vý-
boru zastupuje, nebo příslušná 
KROS.

42 Doplňování volených 
orgánů v průběhu vo-

lebního období
Pokud v  průběhu volebního 

období poklesne počet členů 
voleného orgánu nebo do-
jde ke stanovení vyššího počtu 
členů tohoto orgánu, lze pro-
vést doplňovací volby při dodr-
žení čl. 26 Stanov a části V Or-
ganizačního řádu.
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43 V  případě volby de-
legáta sjezdu odbo-

rového svazu podle čl. 17 
písm. f) Stanov je nutná účast 
nadpoloviční většiny osob, kte-
ré tvoří oblastní konferenci. Ji-
nak je volba delegátů neplatná.

44 K  článku 27 písm.  f); 
oprávnění některých 

příslušných vyšších orgánů 
svazu a jejich působnost

44.1 OROS je příslušným or-
gánem podle čl. 26 písm.  k) 
Stanov a má právo svolat člen-
skou schůzi ZOOS v případě, že 
tuto povinnost nesplní výbor 
nebo předseda ZOOS.

44.2 KROS je příslušným or-
gánem svazu podle čl. 26 
písm. k) Stanov a má právo svo-
lat oblastní konferenci odboro-
vého svazu v  případě, že tuto 
povinnost nesplní OROS.

44.3 Předsednictvo odboro-
vého svazu je příslušným od-
borovým orgánem podle čl. 26 
písm. k) Stanov. Má právo:
 svolat republikovou konfe-
renci profesní sekce, pokud 
tuto povinnost nesplní její re-
publikový výbor,

 svolat KROS v  případě po-
třeby, pokud tak neučiní její 
předseda,

 svolat oblastní konferenci, 
pokud tak neučiní KROS.
44.4 Ve všech ostatních pří-

padech jsou oprávnění přísluš-
ných orgánů svazu nezastu-
pitelná jiným orgánem svazu 
s  výjimkou oprávnění vyšších 
odborových orgánů vyplývají-
cích z čl. 8 Organizačního řádu.

44.5 Příslušné odborové or-
gány mohou svoláním uvede-
ných shromáždění pověřit ně-
kterého člena (členy) daného 
shromáždění.

45 Řízení shromáždění 
svolaných odborový-

mi orgány
45.1 Členskou schůzi ZOOS 

řídí kterýkoliv člen ZOOS pově-
řený výborem ZOOS nebo před-
sedou ZOOS. Členskou schůzi 
ZOOS může také řídit pověřený 
člen OROS, pokud s tím vyslo-
vila souhlas nadpoloviční vět-
šina přítomných členů ZOOS.

45.2 Oblastní konferenci od-
borového svazu řídí pověřený 
člen OROS. Konferenci může 
také řídit pověřený zástupce 
KROS, popř. Předsednictva od-

borového svazu, pokud s  tím 
vyslovila souhlas nadpoloviční 
většina přítomných delegátů.

45.3 Republikovou konfe-
renci profesní sekce řídí po-
věřený člen republikového vý-
boru profesní sekce. Konfe-
renci může také řídit pověřený 
člen Předsednictva odborového 
svazu, pokud s  tím vyslovila 
souhlas nadpoloviční většina 
přítomných delegátů.

46 K  článku 26 písm.  l); 
jednání s  ústředními 

orgány
46.1 Při jednání s  ústřed-

ními orgány a  dalšími orgány 
tlumočí Předsednictvo odbo-
rového svazu závěry, rozhod-
nutí, náměty a připomínky při-
jaté orgány ČMOS PŠ, aniž je 
může měnit.

46.2 Orgány odborového 
svazu, které mají oprávnění 
jednat s  ústředními orgány 
pouze způsobem uvedeným 
v čl. 26 písm.  l) Stanov, se ro-
zumí orgány uvedené v  čl. 19 
Stanov a  orgány organizač-
ních jednotek. Jednáním je při-
tom třeba rozumět i takový po-
stup orgánů odborového svazu 
a jeho organizačních jednotek, 
kdy se obracejí na ústřední or-
gány s  návrhy, výzvami, po-
žadavky apod. v  oblasti pů-
sobnosti svazu, příp. v  jiných 
záležitostech.

47 K článku 26 písm. n); 
postup při porušení 

Stanov ČMOS PŠ, Finanční-
ho řádu nebo Organizační-
ho řádu

V případě, že některý orgán 
odborového svazu a  jeho po-
bočných organizací porušu-
je uvedené dokumenty ČMOS 
PŠ, jimiž je vázán, může který-
koliv člen ČMOS PŠ nebo or-
gán ČMOS PŠ a  jeho poboč-
ných organizací upozornit na 
tuto skutečnost ten orgán, kte-
rý dokumenty porušuje. Pokud 
nedojde takto ke zjednání ná-
pravy a vznikne spor o platnost 
a účinnost rozhodnutí a usne-
sení těchto orgánů, rozhodu-
je Předsednictvo odborového 
svazu.

48 K článku 26 písm. o); 
zastoupení člena or-

gánu
Každý člen kteréhokoliv or-

gánu odborového svazu a  jeho 

pobočných organizací může být 
zastoupen, pokud se jednání to-
hoto orgánu nemůže zúčastnit.

O zastupující osobě se rozho-
duje současně s  volbou člena 
orgánu provedenou na oblast-
ních konferencích odborového 
svazu, na republikových konfe-
rencích profesních sekcí a  jed-
náních KROS. Jméno zastupu-
jící osoby je uvedeno v přísluš-
ných dokumentech (složení 
OROS, složení KROS, složení 
republikového výboru profesní 
sekce). Rozhodnutí o  zastupo-
vání je uvedeno v  usneseních 
výše uvedených orgánů.

Ve výjimečných případech 
může být o  osobě zastupující 
člena Předsednictva ČMOS PŠ 
nebo KROS rozhodnuto dle po-
třeby na oblastních konferen-
cích odborového svazu, na re-
publikových konferencích pro-
fesních sekcí a jednáních KROS. 
V  takovém případě vydá výše 
uvedený příslušný orgán zastu-
pujícímu pověření k  zastupo-
vání. Rozhodnutí o zastupování 
je uvedeno v  usneseních výše 
uvedených orgánů.

O osobě zastupující delegáta 
RK profesní sekce rozhodne pří-
slušná oblastní rada a následně 
vydá pověření k zastupování.

Po splnění výše uvede-
ných podmínek má zastupují-
cí všechna oprávnění zastupo-
vaného.

O zastupování dalšího člena 
KROS ve smyslu čl. 18 písm. c) 
Stanov rozhodne příslušná 
KROS.

49 K článku 26, obecně
Oprávněnost k prová-

dění úkonů prokazuje příslušný 
orgán odborového svazu nebo 
jeho pobočné organizace otis-
kem razítka, jehož specifikace je 
stanovena vzorem daným přílo-
hou č. 15 Organizačního řádu.

50 K  článku 27 písm.  a); 
postup při převodu 

nemovitosti
Pokud má pobočná orga-

nizace odborového svazu ve 
vlastnictví nemovitost, je po-
vinna v případě jejího převodu 
předem oznámit tento svůj zá-
měr, způsob a  podmínky pře-
vodu předsedovi ČMOS PŠ.

51 K  článku 32; činnost 
profesních sekcí

51.1 Není-li v  rámci oblastní 
organizační jednotky zvo-
len delegát republikové kon-
ference určité profesní sekce 
a ani žádný ze zvolených členů 
OROS nezastupuje určitou pro-
fesní sekci, je OROS povinna 
přizvat k  řešení otázek týkají-
cích se této profesní sekce zá-
stupce této profesní sekce ke 
konzultaci.

51.2 Pokud dojde v  rámci 
Stanov a  Organizačního řádu 
ke vzniku nové profesní sekce, 
nabývá tato sekce všech práv 
a povinností ke dni svého usta-
vení. V rámci adresného ozna-
čení si nová sekce volí své po-
jmenování, které by mělo vysti-
hovat okruh pracovníků, které 
profesní sekce sdružuje.

51.3 Republikové konference 
profesních sekcí si mohou v pří-
padě potřeby vytvářet profesní 
skupiny pro řešení profesních 
otázek týkajících se specific-
kých typů škol nebo specific-
kého okruhu pracovníků za-
stoupených v dané sekci. Člen-
ství v této profesní skupině není 
podmíněno volbou.

52 Společná a závěrečná 
ustanovení

52.1 Volby orgánů odbo-
rového svazu a  jeho poboč-
ných organizací provedené 
mezi nabytím platnosti a účin-
nosti změn Stanov schválených 
VII. sjezdem ČMOS PŠ a naby-
tím platnosti a účinnosti Orga-
nizačního řádu jsou platné, po-
kud proběhly v souladu s plat-
nými Stanovami.

52.2 Zrušuje se Organizační 
řád schválený Předsednictvem 
ČMOS PŠ dne 30. 9. 2011.

52.3 Nedílnou součástí to-
hoto Organizačního řádu jsou 
přílohy č. 1 až 18.

K realizaci legislativní úpravy 
zápisu pobočných organi-
zací odborového svazu do ve-
řejného rejstříku (jejich vznik, 
změna, zánik) budou vydá-
vány závazné pokyny předsedy 
ČMOS PŠ.

52.4 Tento Organizační řád 
nabývá účinnosti dnem zveřej-
nění v Týdeníku ŠKOLSTVÍ.

(POZNÁMKA: Nedílnou součástí Organizačního řádu ČMOS 
PŠ jsou jeho přílohy, které najdete na www.skolskeodbory.cz)
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Kosmetika potěší nejen na Vánoce
Přemýšlíte, čím obdarovat 

své blízké? Přinášíme pro vás 
tipy na kosmetické sety. Ať 
si vyberete sadu italské znač-
ky  Angelo Caroli, lídra v ob-
lasti wellness a fitness, nebo 
vánoční sety kosmetiky  MOJE, 
rozhodně neuděláte chybu.

Luxusní dárková kazeta 
 MOOD od Angelo Caroli  ob-
sahuje
• Hypoalergenní hedvábně 

jemné mýdlo
• Glycerínové hedvábně 

jemné mýdlo
• Šampon na vlasy s výtažky 

z rýžových otrub
• Relaxační sprchový gel 

s neutrálním pH a rýžovými 
otrubami

• Kondicionér na 
vlasy s výtažky 
z rýžového oleje

• Ultra jemné tělové 
mléko s rýžovými 
výtažky
Ve vánočních se-

tech kosmetiky MO-
JE najdete balzám 
na rty SPF 15, šam-
pon s výtažky z bílé-
ho čaje a  mořskou 
koupelovou sůl. Dal-

ší obsahuje lak na nehty, šam-
pon s  výtažky z  bílého čaje, 
mořskou koupelovou sůl, ne-
bo šampon s výtažky z bílého 

čaje, sprchový gel s výtažky bí-
lého čaje a mořskou koupelo-
vou sůl.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Nabízí kosmetika MOJE 
balíčky s firemním logem?

Více na www.kosmetikamo-
je.cz a  http://eshop.kosmeti-
kamoje.cz/caroli.

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme pět výherců, kteří ob-
drží vánoční set od kosmetiky 
MOJE. Odpovědi posílejte na 
e-mail soutez@tydenik-skol-
stvi.cz do 15. listopadu 2015. 
Do předmětu uveďte „MOJE“.

Výhra bude po ukončení sou-
těže k  vyzvednutí v  redakci Tý-
deníku ŠKOLSTVÍ. V případě, že 
výhra nebude vyzvednuta do tří 
týdnů od vyhlášení výsledků, bu-
de postoupena náhradnímu vý-
herci. Na výhru nevzniká právní 
nárok.

Pomozte zlepšit prostředí 
pro vzdělávání našich školáků!

Akce trvá od 1. 10. do 18. 11. 2015.

Nakupte výrobky vybraných 
značek Procter&Gamble,

3 školy s nejvíce hlasy 
vyhrají až 200 000 Kč.

a každý den vyhrajte poukázku 
do Penny v hodnotě 1 000 Kč.

1 nákup 
= 1 hlas

hlasujte pro školu a kresbu, které chcete dát 
svůj hlas, na www.pomahame-skolam.net

  

info linka 844 833 822                                 

728 25 56 56
bocek@rosana.cz

www.rosana.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ
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Týdeník ŠKOLSTVÍ
je také na Facebooku.
Spojte se s námi, najdete nás jednoduše.

Těšíme se na vaše lajky.
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1. září
Začal nový školní rok. Do 
mateřských, základních, 
středních a vyšších 
odborných škol chodí letos 
zhruba o 30 tisíc více dětí 
ve srovnání s loňským 
rokem. V základních 
školách bude 882 700 
žáků, z toho prvně svou 
školní docházku zahájilo 
118 000 prvňáčků, 552 700 
žáků navštěvuje 1. stupeň 
základních škol a 330 000 
žáků 2. stupeň. Téměř pět 
set tisíc žáků nastoupilo do 
1. ročníků středních škol.

3. září
Školský výbor poslanecké 
sněmovny projedná 
vládní návrh novely 
zákona, kterým se mění 
zákon č. 563/2004 
Sb., o pedagogických 
pracovnících.

Učitelé nesmějí být nejhůře placení zaměstnanci státní správy ......................3
Rodiče jsme vtáhli do Hry na dopravu ...........................................................5
Rodilí mluvčí - skvělá motivace pro studium jazyků .....................................11

Nový školní rok – nové pohledy na staré problémy
Těsně před zahájením nového školního roku se sešli 
představitelé odborového svazu pracovníků školství 
ze všech regionů na společném jednání, jehož se 
zúčastnila i ministryně školství Kateřina Valachová.

S  nástupem nového ve-
d í i i t t šk l t í

vela školského zákona, do níž 
d řil dit j d t é

učitelů a ostatních pracovníků 
škol, a co je důležité, měly by 
pokrýt i potřeby zvyšujícího se 
počtu žáků v základních a ma-
teřských školách.

Nyní se diskutuje o tom, ja-
ký ů b it l t

tovými stupni. Postupně by se 
tak narovnala platová tabulka, 
která byla po zásazích z let ex-
ministra Josefa Dobeše značně 
deformována.

„Naším záměrem je, aby se 
lé tří t í ýš í b
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V tomto čísle najdete Krátce

Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele 
projektů, které jsou spolufinancovány Evropským 
sociálním fondem,  placený prostor s výraznou,  
80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce.

Neváhejte a kontaktujte nás na 
tel.: 224 233 041,  mobil: 774 73 94 84, 
e-mail: mullerova@tydenik-skolstvi.cz.

dakck e TTýdenín ku ŠKOOOLSTVTVÍ přpřiprraavila ppro řřřeše ittele

NabídkaNabídka
pro všechny školy, pro všechny školy, 

které chtě j í  prezentovat které chtě j í  prezentovat 
projekty ESFprojekty ESF
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Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31. 7. 2015 Ceny vèetnì DPH

3.499,- Kè3.499,- Kè

Výroba: Za Nádra�ím 2601, 397 01 Písek

Školní nábytek vyrábíme 23 letŠkolní nábytek vyrábíme 23 let
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www.krovina.cz
www.krovina.com
tel.: 382 274 312
e-mail: krovina@krovina.cz

Konstrukce RAL 3002


