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STANOVY
Českého odborového svazu energetiků
I.

Základní ustanovení a sídlo odborového svazu

Článek 1 - Základní ustanovení
1.1 Název odborového svazu zní: „Český odborový svaz energetiků“ (zkratka je
ČOSE).
1.2 ČOSE je nezávislý, samostatný, dobrovolný, otevřený a na demokratických
zásadách vybudovaný svaz odborových organizací, které sdružují a zastupují
bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, rasy, vyznání a pohlaví nejen
zaměstnance výrobců a distributorů elektrické a tepelné energie, ale
i zaměstnance z ostatních zaměstnavatelských subjektů.
1.3 ČOSE se hlásí k demokratické společnosti založené na sociální spravedlnosti,
svojí činností usiluje o rozvoj sociálně spravedlivé tržní společnosti. Jeho
hlavním cílem je účinná obhajoba a prosazování zejména ekonomických,
sociálních, kulturních, vzdělávacích, profesních a jiných oprávněných zájmů,
potřeb a práv členů ve svazu sdružených odborových organizací. K tomu
využívá odborové solidarity, kolektivního vyjednávání a všech zákonných
prostředků.
1.4 ČOSE se ve své činnosti řídí Stanovami ČOSE, přijatými mezinárodními
úmluvami a platnými právními přepisy, zejména se zaměřením na dodržování
základních lidských práv a svobod.
1.5 ČOSE usiluje o spolupráci s jinými odborovými organizacemi a svazy v ČR
i s odborovými organizacemi jiných států, založenou na principech odborářské
solidarity a společných zájmů. Může se sdružovat s jinými odborovými
sdruženími a svazy a může být členem mezinárodních odborových organizací
a sdružení.
1.6 ČOSE působí na území České republiky a jeho sídlem je Tušimice 6, 432 01
Kadaň.
II.

Právní postavení svazu

Článek 2
2.1 ČOSE je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem
a na svůj účet
III.

Vznik a zánik členství v ČOSE

Článek 3
3.1 Členem ČOSE se může stát každá odborová organizace, která o členství
písemně požádá, přijme program, stanovy ČOSE a podepíše smlouvu
o součinnosti a dohodu o placení členských příspěvků.
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3.2 O členství odborové organizace v ČOSE rozhoduje Sjezd ČOSE. V období
mezi sjezdy o členství rozhoduje KOV ČOSE.
3.3 O změně v seznamu členů rozhoduje Sjezd ČOSE, a v období mezi Sjezdy
rozhoduje KOV ČOSE. Seznam členů ČOSE je přílohou č. 1 těchto stanov.
3.4 Členství v ČOSE zaniká:
a) odborové organizaci, bez nároku na majetkové vyrovnání, v den doručení
písemného oznámení o vystoupení z ČOSE
b) vyloučením OO z vážných důvodů na základě rozhodnutí sjezdu ČOSE
c) na základě hrubého porušení členských povinností neplacením členských
příspěvků po dobu tří měsíců bez předchozího uvedení a projednání
důvodů s příslušným orgánem ČOSE
3.5 Pohledávky ČOSE vůči odborové organizaci, jejíž členství v ČOSE zaniklo,
nejsou tímto zánikem dotčeny a mohou být vymáhány dle obecně závazných
předpisů.
IV. Principy organizační výstavby ČOSE
Článek 4
4.1 Členem ČOSE jsou odborové organizace (zapsané v rejstříku právní formou
„Odborová organizace“).
4.2 Jednotlivé organizace sdružené ve svazu zastupují předsedové odborových
organizací nebo jiný zástupce.
4.2 Všechny orgány ČOSE se ve své činnosti řídí stanovami ČOSE, zákonnými
ustanoveními a platnými usneseními Sjezdu ČOSE.
4.3 OO sdružené v ČOSE mohou v rámci ČOSE vytvářet za účelem společného
řešení svých záležitostí regionální, profesní a jiná sdružení.

V. Orgány ČOSE
Článek 5
5.1 Orgány ČOSE jsou:
a) Sjezd ČOSE
b) koordinační výbor ČOSE (KOV ČOSE)
c) předseda a dva místopředsedové KOV ČOSE
d) revizní komise ČOSE (dále jen RK)
e) svazoví inspektoři bezpečnosti práce (dále jen SIBP)
5.2 Nejvyšším orgánem ČOSE je Sjezd ČOSE. Usnesení Sjezdu ČOSE jsou
závazná pro všechny OO sdružené v ČOSE dle čl. 3.1 a orgány ČOSE. Sjezd
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ČOSE svolává KOV ČOSE jednou za rok, a to zpravidla nejméně dva měsíce
před jeho konáním.
5.3 Sjezdu se zúčastňují s hlasem rozhodujícím:
a) delegáti OO sdružených v ČOSE
b) členové KOV ČOSE
5.4 Sjezdu se zúčastňují s hlasem poradním:
a) předseda RK ČOSE
b) hospodář(ka) ČOSE a SIBP
c) osoby určené rozhodnutím KOV ČOSE
5.5 Delegáty Sjezdu ČOSE delegují odborové organizace ČOSE.
Dle bodu 5.3.a) má právo zúčastnit se Sjezdu minimálně jeden delegát z každé
odborové organizace.
Počet delegátů a klíč pro zastoupení odborových organizací ČOSE je stanoven
rozhodnutím KOV ČOSE.
Dle bodu 5.4 b) delegáty Sjezdu jsou vždy členové KOV ČOSE.
Náklady za dopravu na Sjezd hradí příslušná OO.
5.6 Sjezd bere na vědomí zejména:
- zprávu o činnosti svazu mezi sjezdy
- zprávu svazového inspektora bezpečnosti práce (SIBP)
- zprávu RK ČOSE
5.7

Sjezd projednává a schvaluje zejména:
- program a jednací řád Sjezdu
- stanovy ČOSE a jejich změny
- zásady hospodaření ČOSE
- rozpočet ČOSE
- výši měsíčního odvodu na ČOSE

5.8

Sjezd rozhoduje zejména:
- o delegování svých pravomocí na KOV ČOSE
- o přistoupení či spolupráci ČOSE s odborovými sdruženími
- o rozdělení či zániku svazu nebo o odstoupení od smlouvy o součinnosti
(se souhlasem 2/3 přítomných delegátů)
- o volbě členů RK

5.9

Platné usnesení sjezdu nesmí být v rozporu se stanovami ČOSE.

5.10 Mimořádný sjezd ČOSE musí být svolán:
a) když o to písemně požádá 1/3 členů ČOSE
b) na základě rozhodnutí KOV ČOSE 2/3 většinou členů
nejpozději do dvou měsíců od převzetí žádosti 1/3 členů ČOSE nebo od
rozhodnutí KOV ČOSE.
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Článek 6 - KOV ČOSE
6.1 KOV ČOSE je kolektivním výkonným orgánem ČOSE.
6.2 Členy KOV ČOSE jsou předsedové odborových organizací sdružených v
ČOSE.
6.3 KOV ČOSE volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy nadpoloviční
většinou členů KOV ČOSE, totéž platí i pro jejich odvolání. Volba se uskuteční
dle volebního řádu ČOSE – Příloha č. 5.
6.4 KOV ČOSE řídí činnost svazu a jedná jeho jménem v období mezi sjezdy na
základě delegovaných pravomocí Sjezdem ČOSE. KOV ČOSE je odborovým
orgánem ČOSE s právem jednat ve smyslu Stanov a zákonných norem.
6.5 KOV ČOSE je pověřeným odborovým orgánem pro kolektivní vyjednávání se
svazem zaměstnavatelů i se zaměstnavateli.
6.6 Zasedání KOV ČOSE se zúčastňují členové KOV ČOSE nebo člen OO,
písemně pověřený zastoupením člena KOV ČOSE příslušnou odborovou
organizací ČOSE. Pověřená osoba má právo hlasování, kromě volby předsedy
a místopředsedů. Dále se zúčastňují hospodář(ka) svazu, předseda RK a SIBP.
6.7 Zasedání KOV ČOSE řídí předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen
KOV ČOSE.
6.8 KOV ČOSE je povinen informovat o svém zasedání všechny členy KOV ČOSE
prostřednictvím zápisu, který provádí pověřený člen KOV ČOSE.
6.9 KOV ČOSE je usnášeníschopný, když je přítomna více než polovina členů KOV
ČOSE. Při hlasování rozhoduje prostá většina přítomných členů.
6.10 Pokud jednání KOV ČOSE nebude usnášeníschopné, může být vyvoláno
korespondenční hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo
s využitím technických prostředků. Usnesení je v takovém případě přijato,
jestliže hlasovaly dvě třetiny členů KOV a souhlas vyslovila nadpoloviční většina
z nich. Následně musí být na dalším jednání KOV ČOSE potvrzeno.
6.11 Usnesení KOV ČOSE nesmí být v rozporu se Stanovami ČOSE a s usnesením
Sjezdu ČOSE. Pokud s rozhodnutím KOV ČOSE nesouhlasí OO sdružená
v ČOSE, má právo dát do zápisu své nesouhlasné stanovisko.
6.12 Základní úkoly KOV ČOSE:
a) svolává a připravuje Sjezd
b) připravuje dokumenty a materiály pro Sjezd ČOSE
c) realizuje usnesení přijatá na Sjezdu ČOSE
d) na základě podnětů jednotlivých členů připravuje text Kolektivní smlouvy
vyššího stupně a jejích dodatků
e) schází se nejméně 1× za dva měsíce
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Článek 7 – Předseda a dva místopředsedové KOV ČOSE
7.1 Předseda a dva místopředsedové jsou pověřeni navenek jednat a vystupovat
jménem KOV ČOSE.
7.2 Povinnosti předsedy a místopředsedů KOV ČOSE vyplývají ze Stanov ČOSE
a jsou určeny v dokumentech Sjezdu ČOSE.
7.3 Funkční období je čtyřleté a končí jeho uplynutím, odstoupením nebo
odvoláním voleného funkcionáře a zvolením nových orgánů.
7.4 Při dovolení funkcionáře platí původní řádné čtyřleté volební období.
Článek 8 – Revizní komise ČOSE
8.1 RK je nezávislým kontrolním orgánem ČOSE, který kontroluje především
dodržování zásad hospodaření ČOSE. Dále kontroluje dodržování stanov
a plnění usnesení Sjezdu. RK má právo provádět kontrolu odvodů stanoveného
podílu členských příspěvků na ČOSE.
8.2 RK je složená nejméně ze tří členů z odborových organizací ČOSE volených
Sjezdem ČOSE. Členové RK volí ze svého středu předsedu RK, který odpovídá
za koordinaci práce RK.
8.3 RK se schází nejméně jednou za tři měsíce, jednání svolává předseda RK.
8.4 Předseda RK:
a) je povinen zpracovat písemnou zprávu o provedené revizi a bez prodlení
s ní seznámit KOV ČOSE. V případě zjištěných nedostatků je součástí
zprávy i návrh nápravných opatření.
b) má právo účastnit se zasedání všech orgánů ČOSE s hlasem poradním
c) předkládá zprávu o celoroční činnosti RK na Sjezdu ČOSE
8.5 Při změně předsedy a místopředsedů ČOSE provede revizní komise kontrolu
hospodaření za období od posledního Sjezdu do změny. Kopie zprávy bude
součástí předávacího protokolu.
8.6 Funkční období RK je čtyřleté a končí jeho uplynutím, odstoupením nebo
odvoláním voleného funkcionáře a zvolením nových členů.
Článek 9 – Svazoví inspektoři bezpečnosti práce
SIBP je funkcionářem a zároveň orgánem ČOSE v oblasti BOZP. Má právo kontroly
nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v lokalitách, kde působí ČOSE. SIBP je
do funkce jmenován výkonným orgánem ČOSE.
9.1 Povinnosti SIBP
d) Informuje neodkladně předsedu ČOSE o vážných případech týkajících se
BOZP, zejména pracovních úrazech.
e) Provádí kontrolní činnost nad stavem BOZP v souladu s uzavřenou
smlouvou s MPSV ČR a na základě ustanovení §322 zákona č. 262/2006
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
f) Zpracovává kontrolní protokol z provedených kontrol stavu BOZP dle
„Pokynu k provádění kontrolní činnosti nad stavem BOZP při ČOSE“
(viz Příloha č. 6).
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g) Vypracovává zprávu o své činnosti vždy k 31. 12. příslušného kalendářního
roku, kterou předkládá KOV nejpozději do 31. 1. následujícího
kalendářního roku.
9.2 Práva SIBP
h) Je oprávněn vyjednávat podmínky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
i) V případě potřeby je oprávněn provádět školení BOZP v ČOSE.
j) Má právo vykonávat svou činnost samostatně při současném dodržení
hospodárnosti a dodržování zájmů ČOSE.
VI. Finanční prostředky a majetek ČOSE
Článek 10 - Finanční prostředky
10.1 Finanční prostředky ČOSE jsou tvořeny
a) podílem z členských příspěvků členů ČOSE dle čl. 3.1
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
c) z jiných zdrojů
10.2 Movitý a případně i nemovitý majetek svazu, včetně finančních prostředků,
musí být spravován v souladu se Zásadami hospodaření ČOSE a všech
obecně platných zákonů a vyhlášek. Svaz neodpovídá za závazky odborových
organizací sdružených v ČOSE.
Článek 11 - Zásady hospodaření ČOSE
11.1 V oblasti příjmů se skládají prostředky ČOSE
a)

Členský příspěvek OO sdružené v ČOSE je 25,- Kč na člena a měsíc.
Příspěvek se platí vždy za každý uplynulý měsíc.

b)

Jiné příjmy.

c)

ČOSE může provádět vlastní podnikatelskou činnost. Pokud ČOSE tuto
činnost bude provádět, bude sjezd schvalovat samostatný statut této činnosti.

d)

Hmotnou odpovědnost mají předseda, místopředsedové KOV ČOSE
a hospodář(ka) ČOSE.

11.2 V oblasti výdajů platí tato pravidla:
a) Předseda a místopředsedové KOV ČOSE spolu s hospodářem ČOSE
mají dispoziční právo s peněžními prostředky ČOSE uloženými
na běžném účtu.
b) Předseda KOV ČOSE spolu s hospodářem ČOSE schvalují výdaje
do 10.000,- Kč, pokud nebyly jednotlivě schváleny v rozpočtu ČOSE.
c) Účetní operace podepisuje vždy hospodář a další osoba s hmotnou
odpovědností dle čl. 11.1.d).
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d) Pro běžný rok připravuje hospodář(ka) ČOSE s předsedou KOV ČOSE
(místopředsedou KOV ČOSE) návrh rozpočtu, který schvaluje sjezd
ČOSE.
e) Limity na použití pro jednotlivé, (dál uvedené), účely lze překročit jen
v mimořádných případech, po schválení KOV ČOSE.
f) Čerpání v hotovosti je vždy podloženo účetním dokladem, v případě
nečitelnosti či ztráty dokladu lze doklad výjimečně nahradit čestným
prohlášením.
11.2.1 Účel čerpání a limity pro jednotlivé oblasti:
a) organizační a hospodářské výdaje dle skutečných potřeb
b) na základě bodu 1.5 Stanov o sdružování s ostatními odborovými
organizacemi nebo svazy se odvádějí členské příspěvky dle schváleného
rozpočtu ČOSE
c) cestovné a stravné předsedovi KOV ČOSE a ostatním členům KOV ČOSE
dle platného dokumentu o cestovních náhradách (viz Příloha č. 7)
d) odměna funkcionářům (předseda KOV ČOSE, místopředseda KOV
ČOSE, hospodář, případně další členové KOV ČOSE) + paušál na výdaje
spojené s výkonem funkce dle zvláštního ročního rozpočtu (viz Příloha
č. 2)
e) při zasedáních KOV ČOSE do výše schválené rozpočtem v případě
mimořádných zasedání a školeních funkcionářů ČOSE, včetně zasedání
RK, lze hradit náklady dle rozhodnutí KOV ČOSE
f) při akcích mezinárodních odborových styků lze hradit náklady dle
operativního rozpočtu
g) dary při životních jubilejích (50, 60, 65 let atd.) členů KOV ČOSE lze
poskytnout do výše 1.500,- Kč
h) sociální podporu lze při mimořádných událostech poskytnout po schválení
KOV ČOSE
i) výdaje na právní pomoc členům ČOSE dle Pravidel právní pomoci ČOSE
(viz Příloha č. 3)
j) pojištění členské základny dle smlouvy s pojišťovnou
k) náklady na konání Sjezdu ČOSE do výše schválené rozpočtem
l)
v případě úmrtí člena KOV ČOSE zakoupení věnce či kytice do výše
1.000,- Kč
m) mimořádné čerpání je schvalováno usnesením KOV ČOSE
11.2.2 ČOSE se podílí na finanční režii odborových akcí dle rozhodnutí Sjezdu
ČOSE a KOV ČOSE.
11.2.3 Cesty nutné osobním autem pro potřeby ČOSE schvaluje předem předseda
KOV ČOSE nebo člen KOV ČOSE (v případě předsedy) s úhradou ve výši
stanovené předpisem pro použití osobních automobilů.
11.2.4 ČOSE uzavírá pracovní smlouvy, dohody a hospodářské smlouvy. V těchto
případech mají právo uzavírat tyto akty společně předseda KOV ČOSE
s hospodářem.
11.2.5 Pokladní hotovost se stanoví na 20.000,- Kč s možností krátkodobého
překročení.
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11.2.6 Kontrolu hospodaření provádí dle těchto zásad RK, která předkládá zprávy
o revizích na jednání KOV ČOSE a Sjezdu ČOSE.
11.2.7 V případě potřeby provádí změnu pravidel hospodaření KOV ČOSE a Sjezd
ČOSE.
VII. Ostatní ustanovení
Článek 12 - Právo na stávku
12.1 Členové ČOSE v souladu s Listinou lidských práv a svobod, úmluvami MOP
a všeobecnou deklarací odborových práv mají právo se podílet na veškeré
činnosti na obranu a podporu svých oprávněných zájmů a práv a to i formou
stávky, bojkotu, obsazování pracovišť, manifestacemi či jakoukoli jinou formou
odborového protestu.

Článek 13 - Závěrečné ustanovení
13.1 Stanovy ČOSE vstupují v platnost po schválení Sjezdem ČOSE.
13.2 Návrhy na změny a doplňky stanov musí být předem projednány v odborových
organizacích sdružených v ČOSE.
13.3 Schváleno na Sjezdu ČOSE dne 2. dubna 2019

Seznam příloh ke Stanovám:
Příloha č. 1 Seznam OO sdružených v ČOSE
Příloha č. 2 Pravidla pro vyplácení odměn a úhrada nákladů spojených s výkonem
funkce
Příloha č. 3 Pravidla pro poskytování právní pomoci
Příloha č. 4 Pravidla voleb předsedy a místopředsedů KOV ČOSE
Příloha č. 5 Kalkulace nákladů na náhradu výdajů odborového funkcionáře
v souvislosti s výkonem funkce
Příloha č. 6 Pokyn k provádění kontrolní činnosti SIBP
Příloha č. 7 Cestovní náhrady
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Příloha č.1

Seznam OO sdružených v ČOSE
Název odb. organizace
Odborová organizace
elektrárna Tušimice
ZOČOSE elektrárna
Tušimice II
Odborová organizace
elektrárny Tisová
Základní organizace ČOSE
elektrárna Ledvice
Odborová organizace
elektrárna Mělník
ZO ČOSE elektrárna vodní
dílo Dlouhé Stráně
ZO ČOSE EPO
ČOSE ZO – Pražská
energetika, a.s.
ZO ČOSE, ČEZ,a.s.
Teplárna Dvůr Králové
ZO ČOSE elektrárna
Chvaletice
ZO ČOSE HSP
ZO ČOSE OOSP EDU
Odborová organizace
zaměstnanců elektrárny
Dukovany
ZO ČOSE EVD Štěchovice
ZO ČOSE EOR (vodní
elektrárna Orlík)
Základní organizace ČOSE
EVD elektrárna Lipno
ZO ČOSE EVD Dalešice
Odborová organizace
směnových pracovníků
Teplárny Olomouc

Sídlo
Kadaň

IČO
75104610

Kadaň

75106744

Březová u Sokolova

14706857

Bílina

41327918

Horní Počaply

69001022

Loučná nad Desnou

75100576

Trutnov
Praha 10

01438697
70922641

Dvůr Králové

01620967

Chvaletice

01464922

Praha
Dukovany
Dukovany

75060221
44065655
70284270

Štěchovice
Solenice

75078571
60501715

Lipno nad Vltavou

72552492

Kramolín
Olomouc

60501936
07448724

Schválil Sjezd ČOSE dne 2. 4. 2019
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