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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU
ECHO (ZO OS ECHO) při DEZA, a.s. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Ve smyslu stanov Odborového svazu ECHO (OS ECHO) je nejvyšším orgánem základní organizace (ZO)
konference. Ta rozhoduje o všech zásadních otázkách členů. Je plně v její kompetenci schvalování
vnitřní organizační struktury, způsob organizace voleb a délka volebního období všech orgánů ZO.
Vycházeje z těchto zásad, předložil výbor základní organizace (VZO) konferenci ZO ke schválení tento
statut.
Konference ZO volí z členů revizní komisi (RK), jejímž posláním je zastupovat členy ZO v kontrolní a
dohlížecí činnosti. Tato komise není podřízena VZO. Komise si ze svých zvolených členů zvolí předsedu.
Základní jednotkou v organizační výstavbě ZO je odborový úsek (OÚ), který je vytvořený na základě
principu profesnosti, účelnosti a v souladu s organizační strukturou podniku. OÚ na všech jednáních s
daným zastřešujícím hospodářským vedením zastupuje řádně zvolený úsekový důvěrník (ÚD).
Pro potřebu vykonávání určitých činností se spojují jednotlivé OÚ do logického organizačního celku a
vytvářejí dílenský úsek (DÚ), který řídí a zastupuje Sdružení úsekových důvěrníků (SÚD). Tito si ze svého
středu zvolí předsedu a jeho zástupce. Předseda se automaticky stává členem VZO.
Předsedu DÚ může na zasedání VZO zastupovat s právem hlasovacím jeho zástupce. Při účasti obou na
zasedání VZO má právo hlasovací jen předseda DÚ.
Stávající VZO navrhuje přímé kandidáty do nového VZO ze stávajících členů VZO. Tito jsou voleni na
konferenci ZO.
Předsedové DÚ a členové VZO zvolení konferencí ZO si na svém ustavujícím zasedání VZO zvolí
předsedu VZO, který svou funkci vykonává jako profesionální uvolněný odborářský funkcionář.
Volební období Výboru ZO OS ECHO je pětileté.
I. ORGÁNY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE (DÁLE JEN ZO)
1. Konference ZO
Nejvyšším orgánem ZO ECHO při DEZA, a.s. Valašské Meziříčí je konference. Rozhoduje o všech
základních otázkách členů ve své působnosti, a to :
a) projednává a schvaluje
- program činnosti ZO
- zprávu o hospodaření s prostředky ZO
- zprávu revizní komise
- statut ZO
- stanovy Svépomocného podpůrného fondu
- zprávu o hospodaření s prostředky Svépomocného podpůrného fondu
- volební pořádek v ZO
- volí členy stávajícího VZO , navržené stávajícím VZO do nového VZO
- volí členy do RK
- rozpočet ZO
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b) potvrzuje
- volbu členů VZO
- volbu členů revizní komise (RK)
2. Výbor základní organizace (VZO)
- chrání a obhajuje oprávněné zájmy svých členů, dbá o dodržování principu demokracie a plurality
názorů, obhajuje zaměstnanecké, mzdové, pracovní, sociální a kulturní požadavky svých členů,
zabezpečuje dodržování lidských práv, občanské svobody, Zákoníku práce a ostatních pracovněprávních předpisů
- na základě vykonaného referenda a po spolupráci a jednání s předsednictvem OS ECHO a po jednání
zástupců předsednictva OS ECHO s vedením DEZA, a.s. vyhlašuje stávku nebo stávkovou pohotovost
- ve spolupráci s hospodářským vedením připravuje a uzavírá kolektivní smlouvu
- informuje své členy o přijatých usneseních na sjezdech OS ECHO a přijímá opatření na jejich realizaci
- zabezpečuje dle potřeby vzdělávání svých členů a funkcionářů
- řádně hospodaří s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu konferencí ZO a má právo
aktuálně podle potřeby měnit výši příspěvku na konané aktivity
- garantuje obsah kolektivní smlouvy a dbá o její plnění ve smyslu Zákona o kolektivním vyjednávání
- stanovuje počet delegátů (klíč) na konferenci ZO
- má povinnost dát podnět na šetření orgánům, pověřeným kontrolou případně i
orgánům, činným v trestním konání
- navrhuje a schvaluje delegáty na sjezd OS ECHO
V souladu se ZP, Stanovami OS ECHO a KS má VZO svou pravomoc rozdělenou na pravomoc:
a) spolurozhodování
b) projednávání
c) informování
d) kontroly
e) rozhodování
3. Sdružení úsekových důvěrníků (SÚD)
- organizuje a řídí činnost dílenské organizace, popřípadě příslušného odborového úseku. Napomáhá
řešit otázky, které spadají do pravomoci příslušného hospodářského vedení jako partnera odborové
organizace na pracovišti, kde byl ustaven.
Ze ZP má SÚD pravomoc spolurozhodovací při dávání souhlasu respekt. nesouhlasu s absencí.
- ve spolupráci s komisemi při VZO organizuje a s hospodářským vedením zastřešujícím daný DÚ se
podílí na řešení pracovních, sociálních a materiálních podmínek na pracovišti v působnosti SÚD
- doporučuje VZO návrh na sociální výpomoc pro svého člena za účelem překlenutí jeho tíživé sociální
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situace
- připravuje společenské, kulturní a sportovní aktivity dle zájmu svých členů
- pověřuje svého, či své zástupce v VZO a v komisích, aby prosazovali požadavky členů DÚ. Sdružení
úsekových důvěrníků má zároveň právo předložit své členské základně návrh na odvolání z funkcí ve
sdružení úsekových důvěrníků, či z funkce úsekového důvěrníka
4. Úsekový důvěrník (ÚD)
a) Úsekový důvěrník jako volený zástupce daného odborového úseku a zároveň jako člen SÚD má právo
být přítomen při:
- prověrkách BHP
- projednávání hospodářského plánu příslušného úseku
- řešení pracovních sporů na pracovišti
- rozhodování hospodářského vedení o závažných otázkách, dotýkajících se pracovních,
zaměstnaneckých, sociálních a bezpečnostních otázek pracovního kolektivu v působnosti odborového
úseku
b) Úsekový důvěrník je oprávněný:
- svolávat členské schůze OÚ, porady - podle potřeby
- žádat informace o plnění opatření přijatých na poradách
- navrhovat SÚD požadavky do KS
- podávat informace o rozhodnutích a činnosti SÚD, VZO a hospodářského
vedení
- žádat dodržování ZP, příkazu PŘ, plánu práce, plánu výroby a jiných směrnic a
norem, v případě jejich porušování žádat VZO přes předsedu SÚD o dosáhnutí
nápravy
5. Předseda SÚD příslušného dílenského úseku
- má stejná práva jako ÚD
- pravidelně se zúčastňuje zasedání VZO a konferencí
- plní úkoly mu uložené VZO (kolektivní vyjednávání, činnost komisí při VZO)
- řeší s hospodářským vedením otázky, týkající se nejenom jeho OÚ, ale celého
DÚ
6. Počet úsekových důvěrníků a seznam úseků
Počet úsekových důvěrníků je stanoven dle jednotlivých úseků. Těchto úseků je 16.
Seznam dílenských úseků:
• Č. 1.: 11110; 11120; 11200; 11300; 13000; 13100; 13200; 13300; 13400; 13500; 14010; 14300.
• Č. 2.: 20110;20120
• Č. 3.: 10120; 10140; 12000; 12100; 12200; 12300; 12400; 12600; 14100; 14200; 62100.
• Č. 4.: 30000; 30010; 30020; 30030; 30040; 30050; 30060; 30070.
• Č. 5.: 31000; 31010; 32010; 32020; 32030.
• Č. 6.: 33000; 33010; 33020; 34010.
• Č. 7.: 61210.
• Č. 8.: 35000; 35010.
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Č. 9.: 36010; 37010; 61110; 61120; 61220.
Č.10.: 10110; 10130; 65110; 65120.
Č.11.: 61310; 62210; 63000.
Č.12.: 30090; 50000; 50010; 50020; 50030; 50050; 50060; 50080; 61230.
Č.13.: 55000; 55010; 55020; 55030; 55040; 55050; 57000; 65200.
Č.14.: 56000; 61240.
Č.15.: 21000; 21200; 22010; 22020; 64000.
Č.16.: 41000; 41010; 42010.

II. KOMISE ZO
1. Revizní komise
Základní organizace si ze svých členů zvolí na konferenci revizní komisi, jejímž posláním je především:
- kontrolovat dodržování Stanov OS ECHO, usnesení sjezdu, usnesení konference svazu předsedů OS
ECHO a usnesení konferencí ZO
- kontrolovat dodržování Stanov Svépomocného podpůrného fondu
- kontrola účelného a správného použití finančních prostředků ZO a dodržování příslušných předpisů
- kontrola vyšetřování a vyřizování stížností členů ZO. Za tímto účelem vykonává kontrolu a o své činnosti
podává zprávu konferenci a mezi konferencemi informuje VZO.
Komise má právo na základě závažných zjištění doporučit VZO svolání konference. Činnost komise řídí
její předseda, kterého si zvolí členové komise ze svých řad na ustavující schůzi komise. Předseda nebo
jím pověřený zástupce se může pravidelně i nepravidelně zúčastňovat zasedání VZO a má hlas
poradní.
2. Komise VZO
VZO si na základě svého usnesení ustanoví komise (finanční; mzdová; kulturní, sportovní a stravovací –
tyto komise jsou pověřeny mlčenlivostí, jelikož pracují s citlivými materiály DEZA, a.s.), které jí
napomáhají svými doporučeními a stanovisky přijímat zodpovědné a kvalifikované rozhodnutí. Členy
komisí navrhnou SÚD z jednotlivých DÚ. VZO svým rozhodnutím pověří členy VZO řízením činnosti
ustavených komisí. Ti pak předkládají VZO stanoviska a doporučení komisí.
Komise jsou poradním orgánem VZO.
V případě nefunkčnosti, resp. neaktuálnosti některé z komisí rozhodne VZO o ukončení její činnosti.
III. FUNKCIONÁŘI VZO
1. Předseda VZO
Je představitelem celé ZO. Zodpovídá zejména za :
- vedení, organizování a řízení činnosti VZO a jejích členů
- přenášení stanovisek a návrhů na řešení problémů členů ZO hospodářskému vedení podniku, vyšším
odborovým orgánům, případně jiným kompetentním orgánům a organizacím a za zpětnou informovanost
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- řádně hospodaří s finančními prostředky ZO a svěřeným inventářem ZO ECHO
- uzavírání a plnění KS
Předsedu si mezi sebou volí zvolení členové VZO a jim je také plně zodpovědný za výkon své funkce.
Předseda VZO je funkce "uvolněná".
2. Místopředseda
1. Do této funkce si členové VZO volí mezi sebou dva členy. Ti v nutných případech, v případě
nepřítomnosti předsedy VZO jej podle dosažitelnosti zastupují. Volba probíhá dle volebního řádu, tak
jak je schválen konferencí nebo podle bodu V.1. e).
2. Třetím místopředsedou se automaticky stává zvolený předseda DÚ 16 Organik Otrokovice.
Tyto funkce jsou "neuvolněné".
IV. ZAMĚSTNANCI ZO
Administrativní pracovnice.
Služebně je přímo podřízena předsedovi VZO. Je schválena pro styk s tajnou poštou. Eviduje došlé a
odeslané písemnosti ZO a VZO, vyhotovuje a eviduje písemnosti ze zasedání VZO a konferencí ZO.
Zabezpečuje odesílání zápisů z usnesení VZO, zodpovídá za používání rozmnožovacích materiálů apod.
Vede evidenci členské základny.
Zodpovídá za finanční a hmotné prostředky ZO ECHO. Organizuje a zabezpečuje placení a zúčtování
členských příspěvků ZO. Zpracovává výkazy o hospodaření. Dbá o správné a účelné využívání
finančních prostředků ZO. Vede pokladní deník a účet VZO. Zabezpečuje peněžní a bankovní styk ve
smyslu směrnic o hospodaření ZO.
Administrativní pracovnice je zaměstnancem ZO ECHO při DEZA, a.s. Valašské Meziříčí.
V. VOLEBNÍ ŘÁD
1. Způsob voleb
a) Členů revizní komise
Každý dílenský úsek (DÚ) má právo navrhnout ze svých řad členy do revizní komise. Stávající VZO
navrhne konferenci na kandidátku ze stávající revizní komise až tři členy, takže kandidátka do RK se
bude skládat z kandidátů, navržených stávající VZO a kandidátů navržených z jednotlivých DÚ.
Volby jsou právoplatné, pokud se jich zúčastní (konference) nejméně 1 polovina delegátů s hlasem
rozhodujícím. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů zúčastněných voličů.
Výsledky voleb jsou uvedeny v usnesení konference.
Způsob volby určí konference.
b) Volby úsekových důvěrníků se konají na každém odborovém úseku, za přítomnosti pověřeného
člena příslušného SÚD, který zodpovídá za regulérnost voleb.
Kandidáty na funkci ÚD navrhnou členové daného DÚ. Volí se tajným nebo veřejným hlasováním. Volby
jsou platné, pokud se jich zúčastní nadpoloviční většina odborářů daného úseku. Zvolený je ten kandidát,
který dostane nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů dvou nebo více kandidátů volby pokračují druhým a
dalším kolem. O výsledku voleb se vyhotoví zápis, který podepíše pověřený člen SÚD a nejméně dva
členové daného OÚ. Zápis bude uložen v archivu VZO po dobu pěti let.
Zvolený ÚD se stává současně členem SÚD daného DÚ, do kterého spadá daný OÚ.

7

c) Předsedů SÚD dílenského úseku (DÚ) - přímých členů VZO. Úsekoví důvěrníci si ze svého středu
zvolí předsedu SÚD a ten se stává automaticky členem VZO. Způsob volby si ÚD domluví na ustavujícím
zasedání SÚD.
O volbě se sepíše protokol, který podepíší všichni zúčastnění ÚD. Zápis bude uložen v archivu VZO po
dobu 5 let.
d) Členů výboru základní organizace (VZO)
1. předsedové SÚD se automaticky stávají členy VZO
2. stávající VZO navrhne konferenci kandidáty ze stávajícího VZO. Tito jsou na samostatné kandidátce.
Volby jsou právoplatné, pokud se jich zúčastní (konference) nejméně jedna polovina delegátů s hlasem
rozhodujícím. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů zúčastněných voličů.
Výsledky voleb jsou v usnesení z konference.
e) Volba předsedy výboru základní organizace
Na ustavující schůzi nově zvolených členů VZO si tito ze svých řad zvolí předsedu. Ustavující schůze se
koná nejpozději do 7 dnů od konference. Volba je platná, pokud se jí zúčastní 1/2 členů VZO.
Členové VZO se rozhodnou, zda budou volit :
1. Z kandidátky, na které bude jeden či více kandidátů. Zvolen je ten, který podle základní zásady má
více než 50% hlasů v prvním kole nebo většinový počet hlasů v kolech následujících.
2. Každý člen VZO napíše nebo zakroužkuje jedno jméno člena VZO, kterého navrhuje na předsedu.
Pokud některý z členů VZO získá víc než 50% hlasů v prvním kole, je zvolen předsedou. Pokud je
navržených kandidátů více, ale žádný nemá více jak 50%, do druhého kola postupují maximálně dva
kandidáti s největším počtem hlasů. Volba poté probíhá dle bobu V.1. e). 1.
f) Volba předsedy revizní komise
Postupuje a volí se obdobně tak, jak probíhá volba předsedy VZO, nebo aklamací.
O volbě předsedy, místopředsedů a jiných volených funkcí se sepíše protokol, který podepíší všichni
zúčastnění ÚD. Zápis bude uložen v archivu VZO po dobu 5 let.

2. Ukončení výkonu funkce
Způsob ukončení :
a) odstoupením
b) úmrtím
c) odvoláním
d) skončením volebního období
V případech a, b, d je za odstupujícího nebo zemřelého nutno vykonat nové volby v souladu s volebním
řádem.
Předsedu SÚD, VZO, RK odvolává ten orgán, který jej volil. Při volbách nových předsedů se postupuje v
souladu s volebním řádem.
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Úsekový důvěrník může být odvolán pouze referendem, kterého se musí zúčastnit více než 50% voličů
daného DÚ - a pro odvolání je nadpoloviční většina zúčastněných. Této akt odvolání se koná za účasti
VZO v kanceláři odborů.
Referendum vyhlašuje příslušné SÚD.
V případě odvolání člena VZO, voleného delegáty na konferenci, o ztrátě důvěry rozhoduje konference
hlasováním na návrh RK.
VI. JEDNACÍ ŘÁD
A. Konference
1. Konferenci ZO ECHO svolává podle plánu VZO ECHO při DEZA, a.s. Valaš. Meziříčí.
DEZA minimálně jedenkrát za rok, podle potřeby se může na podnět členské základny
nebo revizní komise konference konat i vícekrát do roka.
Konference může jednat a rozhodovat, pokud je na zasedání přítomna
nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím.
2. Připomínky a návrhy k programu konference je možno již 7 dnů před jejím konáním dávat do
poštovní schránky VZO.
3. Konferenci vede a řídí podle schváleného programu VZO, uvedeného na pozvánkách na konferenci,
rozeslaných minimálně 10 dnů před konáním konference, člen VZO, určený výborem základní
organizace.
4. Diskusi řídí člen VZO, pověřený vedením konference.
5. Pokud z vážných provozních a časových důvodů dojde k ukončení diskuse, budou nezodpovězené
dotazy zodpovězeny písemně.
6. Pokud delegát nebude moci z výše uvedených důvodů (bod 5) přednést diskusní příspěvek, předá jej
VZO nebo redakci závodních novin po konzultaci s VZO.
7. S faktickou či technickou připomínkou má delegát právo vystoupit mimo pořadí diskutujících v
rozsahu nejvíce jedné minuty, a to jen k projednávanému diskusnímu tématu.
8. Předložené návrhy a dokumenty schvaluje konference veřejným hlasováním. O zásadních návrzích
se hlasuje v pořadí, jak byly konferenci předložené. O pozměňujících návrzích se hlasuje
přednostně, a to v pořadí od posledního návrhu. Pozměňující návrh musí jasně formulovat
navrhovatel. Rozhodnutí a usnesení konference je právoplatné tehdy, pokud s ním souhlasí
nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
9. Zápis ověřuje a za konečný čistopis protokolu z konference zodpovídá předseda VZO.
10. Stanovení klíče k volbě delegátů na konferenci přísluší VZO.
11. Tento jednací řád nabývá platnosti dnem schválení na konferenci ZO ECHO při DEZA, a.s. a platí po
celou dobu, pokud ho delegáti některé z konferencí neupraví nebo nezmění.
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B. Výbor základní organizace (VZO)
1. Výbor základní organizace zasedá zpravidla jedenkrát za měsíc. Předseda VZO má pravomoc podle
potřeby svolat mimořádné zasedání VZO. Výbor základní organizace může jednat, pokud je na
zasedání nadpoloviční většina členů VZO. Na zasedání VZO se zvou zástupci vedení podniku podle
potřeby. K projednávání závažných otázek, týkajících se jednotlivců nebo pracovních kolektivů jsou
tito přizváni na zasedání VZO.
2. Maximální počet členů VZO je 21 (dvacetjedna) členů (16 úsekových důvěrníků a 5 profesních (volí
konference). Minimální počet členů při hlasování je 11 (jedenáct).
3. Jednání VZO vede její předseda. V případě nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen
VZO.
4. Členové VZO o projednávané problematice rozhodují nebo přijímají usnesení veřejným hlasováním.
Rozhodnutí nebo usnesení VZO je právoplatné tehdy, pokud se za přednesený návrh vyjádří
nadpoloviční většina členů VZO, zúčastněných na zasedání.
5. Zápis ověřuje a za konečné znění zodpovídá předseda VZO a schválený ověřovatel zápisu, který je
vždy lasován při zahájení každého zasedání VZO.
6. Zápis (rozhodnutí a usnesení) se odešle adresátům do tří dnů. Zodpovídá sekretariát VZO.

VII. HOSPODAŘENÍ ZO ECHO PŘI DEZA, A.S. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ZO ECHO při DEZA, a.s. Valašské Meziříčí se ve své hospodářsko-finanční činnosti řídí rozpočtem ZO,
který je sestavený v souladu se zásadami hospodaření základních organizací OS ECHO.
Činnost ZO je finančně zabezpečována hlavně z těchto finančních prostředků :
- členské příspěvky
- sponzorskými příspěvky
- jiné příjmy
- udržovací příspěvky žen na MD (mužů na rodičovské dovolené)
- plnění dohod z Kolektivních smluv
Členské příspěvky tvoří podstatný zdroj příjmů ZO.
Na základě usnesení slučovacího sjezdu Odborového svazu chemie ČR a Odborového svazu energetiků
konaného dne 21. 5. 2004 v Praze se platí členské příspěvky ve výši 1% z čisté měsíční mzdy,
zaokrouhlené na celé koruny. Výše udržovacího příspěvku ( žen na MD, učňů, nezaměstnaných, členů
pobírajících rodičovský příspěvek, vojáků), činí 5 Kč za měsíc.
Z vybraných členských příspěvků a udržovacího příspěvku žen na MD, učňů, nezaměstnaných, členů
pobírajících rodičovský příspěvek se odvádí svazu 30% z vybraných příspěvků měsíčně.
Vybrané příspěvky od důchodců jsou k dispozici v plné výši klubu důchodců DEZA a.s. Toto „čestné
členství“ v ZO OS ECHO při DEZA, a.s. nezakládá nárok na čerpání finančních prostředků uvedených v
"Zásadách hospodaření základní odborové organizace ECHO při DEZA, a.s. Valašské Meziříčí" ani OS
ECHO.
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Výše „udržovacího příspěvku“ je v plné kompetenci Výboru klubu důchodců a návrh na změnu jeho výše
předkládá členům na ročním setkání důchodců DEZA, a.s.
Sponzorský příspěvek od DEZA, a.s. a jiných dárců základní organizaci odborů je užíván na základě
smlouvy mezi dárcem a základní organizací, a to na kulturní, vzdělávací a sportovní činnost.
Jiné příjmy jsou úroky z vkladů.
VIII. SVÉPOMOCNÝ PODPŮRNÝ FOND (SPF)
ZO OS ECHO při DEZA, a.s. je zřizovatelem (SPF), ZO zodpovídá za dodržování stanov tohoto fondu a
dohlíží na práci představenstva SPF. Konference navrhuje a schvaluje znění a změny Stanov SPF.
1. Členem SPF se může stát každý zaměstnanec DEZA, a.s. bez rozdílu odborář, neodborář.
2. Členství vzniká a trvá dle Stanov (SPF) tj. zaplacením měsíčního členského příspěvku.
3. Členství zaniká: zrušením pracovního poměru u DEZA, a.s., úmrtím a nebo neplacením členského
příspěvku.

IX. ZÁSADY URČOVÁNÍ VÝŠE PLATU UVOLNĚNÉHO FUNKCIONÁŘE Z PROSTŘEDKŮ ZO
(PŘEDSEDY VZO A VEDOUCÍ SEKRETARIÁTU ZO (SEKRETÁŘKY)
1. Uvolněný funkcionář a pracovník ZO ECHO při DEZA, a.s. Valašské Meziříčí je v pracovním poměru
k organizaci, která jim vyplácí mzdu z finančních prostředků ZO ve výši stanovené VZO. Tato mzda je
refundována z rozpočtu ZO, který schvaluje konference ZO.
2. Uvolněnému funkcionáři a zaměstnanci ZO je zpravidla stanovena mzda ve výši dosavadního
průměrného hrubého výdělku uvolněného předsedy nebo zaměstnance k datu ukončení činnosti
předchozího předsedy, zaměstnance nebo ukončení volebního období. (Tato hrubá mzda je
vyplácena měsíčně).
3. Administrativní pracovnici VZO se stanoví mzda v závislosti na pracovní náplni a požadavcích,
kladených na výkon práce v ZO, s přihlédnutím ke mzdám na obdobných funkcích v DEZA, a.s.
Valašské Meziříčí.
4. Pracovní doba, evidence docházky, výpočet a valorizace mezd včetně bonusů jsou stanoveny
v souladu s platnými směrnicemi DEZA, a.s. a KS pro daný rok. Mzdy zpracovává personální
oddělení DEZA, a.s. na základě uzavření smlouvy mezi ZO OS ECHO při DEZA, a.s. a DEZA, a.s.

Schváleno konferencí ZO OS ECHO při DEZA, a.s. dne 26. 6. 2017
Platný od 1. 7. 2017
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ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE ECHO PŘI DEZA, A.S.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
I. Základní ustanovení
Podle statutu sestavuje odborová organizace rozpočet na příslušný kalendářní rok, který schvaluje
konference a hospodaří podle něj. Tyto zásady stanovují bližší podmínky a způsob používání prostředků
odborové organizace na účely, vymezené v rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
II. Finanční zdroje
K financování činnosti základní organizace slouží tyto zdroje :
a) členské příspěvky
b) sponzorské příspěvky a dary
c) ostatní příjmy z činnosti (např. úroky z vkladů)
d) členský udržovací příspěvek žen na mateřské a rodičovské dovolené (mužů
rodičovské dovolené)
Základním zdrojem financování odborové činnosti jsou členské příspěvky. Výše členských příspěvků se
řídí stanovami odborového svazu (odborové organizace).
Na základě realizace usnesení podnikové rady ZO OSCH a.s. DEZA Valašské Meziříčí ze dne 5. 10.
1994 se s účinností od 1. 1. 1995 nahradilo měsíční potvrzování srážky příspěvku OSCH ze mzdy
jednotlivými zaměstnanci jednorázovým souhlasem, kterým členové ZO vyjádřili svým podpisem souhlas
s tím, že po dobu svého členství v ZO OSCH ČR a.s. DEZA Val. Meziříčí souhlasí se srážkou členského
příspěvku ve výši 1% z čisté mzdy. (Od 1. 7. 2004 po dobu členství v ZO ECHO při DEZA, a.s. Valašské
Meziříčí).
Výše členského příspěvku (1% z čisté mzdy) je v korunách uváděna na výplatní listině pracovníka při
vyúčtování mzdy za daný měsíc.
Noví zaměstnanci, kteří se stanou členy naší ZO, podepisují uvedené prohlášení při nástupu.

Odborová organizace je povinna podle stanov odborového svazu pravidelně - vždy po 15. dni
následujícího měsíce odvést podíl odborovému svazu ve výši 30% z vybraných členských příspěvků
včetně žen na mateřské a rodičovské dovolené a mužů na rodičovské dovolené.
III. Používání finančních zdrojů
Odborové prostředky používá odborová organizace k financování činnosti organizované v souladu s
posláním, cíli a úkoly odborové organizace pro své členy, příp. jejich rodinné příslušníky.
Za rodinného příslušníka se považuje manžel - manželka, druh - družka a nezaopatřené děti do věku max
26. let
Jedná se o následující činnosti v souladu s rozpočtem, schváleným členskou schůzí :
- organizační výdaje (výdaje na schůzovou činnost, organizátorskou činnost apod.)
Jedná se zejména o úhradu výdajů :
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za kancelářské potřeby, tiskopisy, poštovné apod.
cestovní náhrady náhradu cestovních výdajů při vykonávání cesty související s výkonem funkce
nebo jinou činností pro odborovou organizaci (pracovní cesta) poskytuje
odborová organizace podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
odměny za práci pro potřeby naší základní organizace (např. knihovnicí naší
odborové knihovny apod.)
Výše odměny podléhá schválení VZO.
úhrada účastnických poplatků za účast funkcionářů a členů na odborných školeních
občerstvení na schůzi VZO nebo konferenci ZO
pracovní materiály
- sociální podpory
podpora při úmrtí člena, vyplacená pozůstalým vypravujícím pohřeb ve výši 5.000 Kč
věnec nebo kytice při úmrtí člena, příp. náklady na společnou dopravu na pohřeb
- dary členům odborové organizace
při prvém odchodu do důchodu ve výši 2.000,- Kč (v tomto případě je podmínkou doba členství v ZO
minimálně 3 roky)
v případě ukončení pracovního poměru podle § 52, písm. a)-c) ZP maximálně 3 roky před dovršením
věkového nároku na starobní důchod, poskytne se při délce členství v odborech minimálně 3 roky
jednorázová podpora ve výši 2.000 Kč
dary Klubu důchodců a.s. DEZA pro činnost důchodců, udržujících si „čestné členství“ v ZO placením
udržovacího příspěvku
mimořádně funkcionářům nebo členům za práci pro odborovou organizaci
O výši daru v jednotlivém případě rozhoduje VZO.
- zájezdy
Při akcích organizovaných členy odborové organizace z dílenského úseku, lze z odborových prostředků
přispět na dopravu, a to :
na jednodenní tuzemský zájezd pro člena odborů a jednoho jeho rodinného příslušníka do výše
schválené Výborem ZO.
na dvou a vícedenní tuzemský zájezd pro člena odborů a jednoho jeho rodinného příslušník do výše
schválené Výborem ZO.
na zahraniční zájezd pro člena odborů a jednoho jeho rodinného příslušníka do výše schválené
Výborem ZO.
U dražších zájezdů a to jak u tuzemských tak zahraničních (Praha apod.) bude vždy VZO individuálně
rozhodnuto, kolik rodinných příslušníků si bude moci člen odborů přihlásit a za jakou cenu, a to z toho
důvodu, aby při velkém zájmu se dostalo na co nejvíce zaměstnanců.
- kulturní akce
Nákup knih do odborové knihovny.
Při návštěvách divadel, kin, výstav, muzeí, kulturních památek, koncertů apod., organizovaných
VZO, se z odborových prostředků hradí část ceny konané akce.
Výše slevy bude vždy individuálně schválena VZO.
- tělovýchova a sport
V případě organizování sportovních soutěží (turnajů) odborovou organizací, hradí se z odborových
prostředků až do plné výše nákladů:
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. nájem sportovních a tělovýchovných zařízení
. při účasti našich odborářů na sportovních akcích, pořádaných jinou odborovou
organizací
startovné, dopravné apod.
. vstupenky a permanentky na sportovní akce apod.
. zimní zájezdy pro běžkaře i sjezdaře
. zájezdy za pěší turistikou
. jiné sportovní aktivity
- nákup vybavení, investice
Pro potřeby základní organizace je možné zakoupit nezbytné vybavení, které bude používáno
pro zabezpečení činnosti odborové organizace a jejích členů.
- náhrada mzdy uvolněného funkcionáře (předseda a vedoucí sekretariátu)
Uvolněný funkcionář a vedoucí sekretariátu VZO ECHO při DEZA, a.s. Val. Meziříčí je v
pracovním poměru k základní organizaci, která jim vyplácí mzdu ve výši, stanovené VZO. Tato mzda je
refundována z rozpočtu ZO, který schvaluje konference ZO.
Zásady hospodaření nabývají účinnosti dnem schválení konferencí dne 26. 6. 2017
Platné od 1. 7. 2017
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Předsedkyně : Eva Nováková
Členky: Ing. Zdenka Harudová
Svatoslava Havlíková
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