STANOVY
Odborové organizace elektrárny Tisová
ÚVODNÍ ČÁST
Název sdružení:

Odborová organizace elektrárny Tisová, ve zkratce OO ETI.

Sídlo sdružení:

Březová u Sokolova

Odborová organizace elektrárny Tisová (dále jen OO ETI) je samostatnou, dobrovolnou a otevřenou
organizací. Je politicky a organizačně nezávislá. Ve své činnosti se řídí přijatými mezinárodními
úmluvami zejména se zaměřením na dodržování základních lidských práv a osobních svobod a
zákony České republiky.

HLAVNÍ ÚKOLY
Účinná obhajoba práv a zájmů členů a k tomu využívat všech dostupných zákonných i odborových
prostředků včetně nejkrajnější formy, tj. stávky
Účelem organizace je zastupovat a obhajovat oprávněné ekonomické a sociální zájmy a práva svých
členů a dle zákona i ostatních pracovníků prostřednictvím kolektivního vyjednávání, jednáním se
zaměstnavateli a regionálními a státními orgány. Dále uplatňuje a realizuje i humanitní, sportovní,
kulturní, sociální, vzdělávací, právní a správní potřeby a zájmy svých členů, ať již hmotně nebo
nehmotně. Odborová organizace uplatňuje všechny aktivity uložené jí zákony a právními předpisy a
snaží se účastnit jejich tvorby a změn.

ORGÁNY ODBOROVÉ ORGANIZACE ETI
OO ETI je oprávněna jednat vlastním jménem. Nejvyšším orgánem OO ETI je členská schůze
(popř. konference).
STATUTÁRNÍ ORGÁN je výbor odborové organizace (dále jen VOO), který jedná jménem organizace a
vykonává práva i povinnosti stanovené mu rozhodnutím členské schůze (konference), zejména vůči
vedení zaměstnavatele a ve věci kolektivního vyjednávání.
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ORGANIZACE je předseda a 2 místopředsedové, kteří jsou pověřeni jednat se
všemi podnikatelskými a odborovými organizacemi a ostatními právnickými a fyzickými osobami.
REVIZNÍ KOMISE OO ETI, je nezávislým kontrolním orgánem, který kontroluje dodržování stanov
a zásad hospodaření. Výsledky kontrol předkládá členské schůzi a výboru odborové organizace.

ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
a) Členství v odborové organizaci je dobrovolné, vzniká na základě písemné přihlášky. Členem
se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami a zaváže se řádně platit členské příspěvky.
b) Právo členství se zachovává
 důchodcům,
 rodičům na MD nebo DMD.
c) Nepřipouští se členství ve dvou nebo více odborových organizacích.
d) Ti, kteří vystoupili nebo byli vyloučeni, mohou být opětovně přijati na základě žádosti
a následného rozhodnutí členské schůze (konference) nebo VOO ETI.
e) Všichni členové jsou si rovni a mají stejná práva a povinnosti.
f) Člen má právo volit a být volen do orgánů OO, svobodně vyjadřovat své názory a postoje,
požadovat kontrolu hospodaření, podávat dotazy, návrhy i stížnosti, stejně jako požadovat
důslednou obhajobu svých práv a oprávněných zájmů v případech jejich porušení
zaměstnavatelem.

g) Člen může využívat všech výhod poskytovaných odborovou organizací, jakož i bezplatného
právního zastoupení v pracovně-právních a sociálních sporech.
h) Člen OO ETI je povinen dodržovat stanovy, řádně a včas platit členské příspěvky, chránit
odborový majetek, řádně plnit svěřené úkoly a funkce a nepoškozovat svým jednáním zájmy
odborové organizace a celého odborového hnutí.
i) Členství zaniká
 vystoupením člena na vlastní žádost,
 vyloučením člena na členské schůzi/konferenci (z důvodů vážného porušení stanov či
neplacení členských příspěvků bez předchozí dohody),
 úmrtím člena.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE ETI
PŘÍJMY odborové organizace tvoří hlavně členské příspěvky a účastnický podíl členů na financování
kulturně-sportovních akcí.
VÝDAJE odborové organizace jsou kromě hospodářsko-organizačních výdajů hlavně výdaje
směřované do oblasti zastupování zaměstnanců (kolektivní vyjednávání apod.) a péče o členy
(příspěvky na rekreace dětí členů, kulturní a sportovní vyžití členů, sociální podpory apod.).
Podrobné Zásady hospodaření OO ETI jsou přílohou těchto stanov
Schváleno konferencí OO ETI dne 21. 3. 2017

