Stanovy odborové organizace pracovníků v ÚTIA
I. Základní ustanovení
Článek 1
1. Odborová organizace pracovníků v ÚTIA sdružuje pracovníky ústavu a doktorandy (dále jen
pracovníky) s cílem hájit ekonomické, sociální i jiné zájmy svých členů.
2. Sídlem organizace je ÚTIA AV ČR.
II. Členství
Článek 2
1. Členem se může stát každý pracovník ÚTIA, který o členství projeví zájem a jehož přijetí je
schváleno plenárním shromážděním.
2. Členem zůstává i pracovník, který pro zdravotní stav, plnění mateřských povinností, odchod
do důchodu i z jiných vážných důvodů přerušil či ukončil pracovní poměr.
3. Členství zaniká:
a) úmrtím člena;
b) vystoupením člena (je třeba písemně sdělit výboru);
c) neplacením členských příspěvků ve stanovené výši po dobu delší než 3 měsíce;
d) vyloučením člena pro hrubé porušení stanov (článek 4, bod 1, písm. p).
4. Členem zůstává i pracovník, který dlouhodobě (déle než 3 měsíce) pobývá v zahraničí a platí
udržovací poplatek ve stanovené výši. Nemůže však uplatňovat práva uvedená v článku 3,
bodu 1.
III. Práva a povinnosti členů
Článek 3
1. Člen má právo (pokud splnil bod 2, písm. c v článku 3):
a)

navrhovat body jednání;

b)

hlasovat o rozhodnutích plenárního shromáždění;

c)

vyjadřovat se na schůzích ke všem otázkám;

d)

podávat návrhy na usnesení;

e)

obracet se na výbor s připomínkami, náměty, stížnostmi a být vyrozuměn o jejich
vyřízení nejpozději do 14 dnů;

f)

požadovat podporu svých pracovních zájmů, ochranu svých práv a občanských svobod;

g)

využívat výhod a služeb poskytovaných organizací;

h)

žádat o příspěvek z FKSP.

2. Povinností člena je:
a)

podporovat organizaci a podílet se na její činnosti;

b)

zachovávat a plnit stanovy;

c)

platit příspěvky včas a řádně, a to ve stanovené výši 0,5 % z čisté mzdy; preferovaným
způsobem úhrady příspěvků jsou srážky ze mzdy;

d)

řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen;

e)

dodržovat usnesení plenárního shromáždění.

IV. Plenární shromáždění
A. Působnost
Článek 4
1. Plenární shromáždění:
a)

stanoví a mění jednací řád pro plenární shromáždění;

b)

rozhoduje o složení výboru a volí jeho předsedu a jeho členy;

c)

rozhoduje o způsobu voleb (článek 7, bod 4) a schvaluje volební řád;

d)

volí volební komisi a pověřuje ji řízením voleb;

e)

volí revizní komisi;

f)

mění stanovy a závazně vykládá jejich smysl pro výbor a členy organizace;

g)

dává ve formě usnesení závazné pokyny pro činnost organizace;

h)

hodnotí činnost výboru a jeho hospodaření s majetkem a finančními prostředky
organizace;

i)

schvaluje zásady pro hospodaření s majetkem a finančními prostředky;

j)

schvaluje výroční zprávu a zprávu revizní komise;

k)

určuje výši a způsob placení příspěvků ve formě případné úpravy článku 3, bodu 2,
písm. c stanov;

l)

posuzuje a schvaluje návrhy na přijetí nových členů;

m)

volí své delegáty na konference apod.;

n)

schvaluje kandidaturu členů do orgánů svazu;

o)

usnáší se o vstupu nebo výstupu z odborových svazů (nebo jiných organizací);

p)

vylučuje člena pro hrubé porušení stanov;

q)

odvolává z funkce členy výboru uvedené v bodu b) při dodržení zásad obdobných
volbám – viz článek 7, body 1 a 2;

r)

usnáší se o zrušení odborové organizace a o způsobu naložení s jejím majetkem;

s)

rozhoduje o dalších záležitostech souvisejících s činností odborů,
o kolektivním vyjednávání a o obsahu a uzavírání kolektivní smlouvy.

zejména

2. Plenární shromáždění může rozhodovat pouze o záležitostech, které bezprostředně souvisí
s body programu (viz článek 5, bod 2).

B. Svolávání plenárního shromáždění
Článek 5
1. Výbor svolává plenární shromáždění nejméně jednou za půl roku. Mimořádné plenární
shromáždění je svoláváno, kdykoliv to uzná výbor nebo revizní komise za nutné, a nejpozději
do 10 dnů vždy, když o svolání požádá alespoň pětina členů (tím, že předá podpisový arch
členovi výboru s návrhem data konání a programem schůze ve shodě s článkem 5, bodem 2).
2. Čas, místo a program jednání oznámí výbor alespoň týden předem umístěním vývěsky na
nástěnce ve vestibulu ústavu. Na vývěsce je třeba srozumitelně označit body jednání, ve
kterých je nutné přijmout usnesení.
3. Výbor může pozvat na plenární shromáždění i nečleny.

C. Jednání a usnášení
Článek 6
1. Jednání řádného i mimořádného plenárního shromáždění mohou sledovat i nečlenové, pokud
jsou k jednání přizváni výborem (viz článek 5 bod 3).
2. Práva hlasovat, volit a navrhovat mají pouze členové (viz článek 3 bod 1 a článek 2 bod 4).
Pokud jsou k jednání pozváni nečlenové, mají právo vystupovat k projednávaným otázkám
a podávat k nim své návrhy.
3. Právo být zvolen má každý člen, který byl k volbě navržen a před volbou předsedajícímu
ústně nebo písemně prohlásil, že v případě zvolení volbu přijme.
4. Plenární shromáždění je způsobilé se platně usnášet pouze tehdy, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů. Pokud není přítomna nadpoloviční většina členů, koná se za 15 minut druhé
plenární shromáždění, které je způsobilé jednat a platně se usnášet za jakéhokoliv počtu
přítomných členů, avšak pouze o bodech uvedených na předem ohlášeném programu schůze.
5. O návrzích na změnu stanov, vstup nebo výstup organizace ze svazu, zbavení funkce člena
výboru, zrušení organizace může plenární shromáždění jednat pouze tehdy, jestliže tyto
návrhy byly výslovně uvedeny v programu jednání.
6. Na plenárním shromáždění se hlasuje zřetelným zvednutím ruky. Rozhodnutí je platné, je-li
přijato nadpoloviční většinou přítomných členů oprávněných hlasovat. Menšina má právo
požadovat věcné zdůvodnění stanoviska většiny, popřípadě projednání a zveřejnění svého
odchylného stanoviska.
7. Aby bylo platné usnesení o vstupu nebo výstupu organizace ze svazu, o rozpuštění organizace,
o změnách stanov, o naložení s majetkem organizace, o vyloučení člena, o mimořádných
příspěvcích členů je třeba souhlasu 2/3 přítomných členů.

D. Volby
Článek 7
1. Volby jsou platné, jestliže se jich zúčastní nadpoloviční většina členů organizace.
2. Plenární shromáždění volí tajně hlasovacími lístky. Hlasovat pouhým zvednutím ruky lze
pouze v případě, že se tak plenární shromáždění jednomyslně usnese.

3. Zvoleni jsou ti, pro něž hlasuje většina přítomných členů. Při volbách hlasovacími lístky je
zvolen ten, kdo obdržel nadpoloviční většinu hlasů.
4. Hlasovacími lístky lze volit odděleně nebo společně. Při oddělené volbě se volí napřed
předseda, poté členové výboru (obdobně se postupuje při volbě revizní a volební komise).
5. Odevzdaný platný hlasovací lístek obsahuje jméno nejvýše jednoho kandidáta do každé
obsazované funkce.
6. Je-li jeden a týž člen volen od různých členů na místa předsedy, místopředsedy, člena výboru,
(nebo předsedů a členů volební a revizní komise), počítají se hlasy, které nestačí ke zvolení na
přednější místo, k hlasům odevzdaným pro téhož člena na místo následující.
7. Obdrží-li nadpoloviční většinu více členů, než kolik jich má být zvoleno, jsou zvoleni ti, kteří
postupně obdrží nejvíc hlasů. Při stejném počtu rozhodne los.
8. Na místa neobsazená v prvních volbách se konají druhé volby. Neobsadí-li se ani při této
volbě, koná se užší volba mezi dvěma kandidáty, kteří při druhé volbě obdrželi nejvíce hlasů.
Při společné volbě se užší volby zúčastní dvakrát tolik kandidátů s nejvyšším počtem
obdržených hlasů, než kolik je neobsazených míst.
9. Volby řídí volební komise. Přípravu a průběh voleb upravuje v podrobnostech volební řád,
který vypracovává volební komise a schvaluje plenární shromáždění.

V. Výbor
A. Působnost
Článek 8
1. Výbor organizuje činnost základní organizace a jedná jejím jménem v období mezi volbami.
Dbá pravomocí plenárního shromáždění (viz článek 4 bod 1).
2. Výbor hospodaří s majetkem a finančními prostředky organizace.
3. Výbor je povinen:
a)

svolávat plenární schůze ve stanovených obdobích (čl. 5, bod 1);

b)

podávat zprávy o své činnosti a hospodaření;

c)

dbát usnesení a pokynů plenárního shromáždění;

d)

zajišťovat konání voleb v určených termínech;

e)

projednávat kritiku, vyřizovat stížnosti, dotazy a připomínky členů (v souladu
s článkem 3 bodem 1d);

f)

vyvíjet svou činnost podle zájmů, potřeb a požadavků členů;

g)

udržovat evidenci členů dle článku 2 body 3 a 4;

h)

pořizovat zápis ze schůze výboru a zveřejňovat jej.

4. Výbor odpovídá za svou činnost členům (resp. plenárnímu shromáždění).
5. Funkční období výboru trvá dva roky a končí zvolením nového výboru.

B. Jednání, hlasování
Článek 9
1. Schůzi výboru podle potřeby svolává předseda nebo místopředseda (zajistí informovanost
všech členů výboru). Schůzi je povinen svolat i na požádání revizní komise nebo člena
výboru.
2. Absence člena výboru na třech po sobě jdoucích schůzích bez omluvy nebo vážného důvodu
má za následek ztrátu členství ve výboru.
3. Výbor je schopný jednat a platně se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů. Usnesení nebo rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných
členů.
4. Ze schůze výboru je pořízen zápis, který musí být v co možná nejkratší době zveřejněn na
nástěnce, případně ústavním intranetu.
5. Výbor je povinen archivovat písemnosti organizace minimálně po dobu stanovenou platnými
zákony a předpisy, jakož i vnitřními předpisy ÚTIA.
6. Pokud tak člen výboru požaduje, bude v zápise schůze uvedeno, jak v daném rozhodnutí
hlasoval.

VI. Revizní komise
Článek 10
1. Revizní komise kontroluje hospodaření s finančními prostředky a veškerým majetkem
organizace. Kontroluje účetní doklady, účetní evidenci, tvorbu rozpočtu a jeho čerpání,
čerpání FKSP, agendu spojenou se správou prostředků nemocenského pojištění. Sleduje
a hodnotí činnost výboru organizace. O výsledku své činnosti podává zprávu výboru
a plenárnímu shromáždění.

VII. Závěrečná ustanovení
Článek 11
1. Tyto stanovy byly schváleny plenárním shromážděním odborové organizace dne 12. června
2000 a budou zveřejněny na ústavním intranetu ÚTIA.

