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Z obsahu:
Dnes mimořádně přinášíme plné
znění nových Stanov OS PHGN

Připravujeme
V čísle 8 HGN najdete schválený
Program OS PHGN na léta
2012 - 2016

NOVINY ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU

STANOVY
Odborového svazu pracovníků hornictví,
geologie a naftového průmyslu
ve znění usnesení III. sjezdu svazu ze dne 23. března 1996, usnesení
IV. sjezdu svazu ze dne 10. března 2000, usnesení IV. sněmu svazu ze dne
24. dubna 2003, usnesení V. sjezdu svazu ze dne 12. března 2004, usnesení VI. sjezdu svazu ze dne 14. března 2008 a usnesení VII. sjezdu svazu
ze dne 16. března 2012
Č Á ST P RV N Í
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
(1) Název organizace je Odborový svaz
pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (zkratka OS PHGN).
(2) Odborový svaz pracovníků hornictví,
geologie a naftového průmyslu (dále jen
„svaz”) je dobrovolným společenstvím
odborových organizací, které jsou právnickými osobami. Svaz působí v České
republice.
(3) Sídlem svazu je Praha 3, náměstí
Winstona Churchilla 2.
(4) Svaz je právnickou osobou.

hlediska práce, včetně její bezpečnosti
a hygienické nezávadnosti.
(3) Svaz usiluje o spolupráci s jinými odborovými organizacemi v České republice, jakož i se stejně orientovanými odborovými organizacemi jiných států, aby se
tak podílel na vytváření odborové jednoty
přesahující rámec jednotlivých států, a to
na principech odborářské solidarity
a společenských zájmů.

(4) Svaz je nezávislý na politických stranách, hnutích a podnikatelích.

Článek 3
Svaz plní tyto základní úkoly:
a) koordinuje činnost svých členů,
b) zastupuje své členy ve vztahu ke státním, zaměstnavatelským a dalším orgánům v otázkách přesahujících působnost jednoho člena, jakož i ve vztahu k odborovým ústřednám,
c) zastupuje své členy ve vztahu k mezinárodním organizacím,
d) provozuje společné činnosti a služby
ve prospěch svých členů a jejich členské základny,
e) zajišťuje informování veřejnosti o činnosti svazu, objasňuje a propaguje
jeho celkovou politiku,

Č Á ST D R U H Á
PROGRAMOVÉ CÍLE
A PŮSOBNOST
Článek 2
(1) Cílem svazu je prosazování a ochrana
hospodářských a sociálních práv a zájmů
členů svazu a odborářů v nich sdružených, zejména prostřednictvím tripartitních jednání, kolektivního vyjednávání
a poskytování právní pomoci, včetně zastupování v soudním řízení, jakož i zabezpečování jejich kulturních a sportovních zájmů i rekreace.
(2) Svaz usiluje o to, aby byla respektována sociální, ekonomická a ekologická

Delegáti VII. sjezdu OS PHGN v Praze schválili důležité dokumenty, které
umožní odborovému svazu, aby i v následujícím čtyřletém období důsledně
hájil zájmy svých členů
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f) zabezpečuje účast svazu na legislativní činnosti státních orgánů,
g) spravuje majetek svazu,
h) vyjednává s organizacemi zaměstnavatelů v působnosti svazu kolektivní
smlouvu vyššího stupně,
i) jedná v pracovně právních vztazích
jako odborová organizace v mezích
pracovně právních předpisů a kolektivní smlouvy, v souladu s dokumenty
svazu,
j) plní povinnosti na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, vyplývající ze
zákoníku práce, ostatních pracovně
právních předpisů a dokumentů svazu
a koordinuje tuto činnost v rámci svazu.

Č Á ST T Ř ET Í
ČLENSTVÍ VE SVAZU
Článek 4
Obecné zásady
Členy svazu mohou být odborové organizace, které jsou právnickými osobami
a sdružují fyzické, popřípadě právnické
osoby.
Článek 5
Vznik členství
Členství zakládajících členů ve svazu
vzniká podpisem smlouvy o součinnosti.
Další člen může přistoupit ke svazu na
základě smlouvy, o jejímž uzavření rozhoduje za svaz sněm svazu. Podstatnou
náležitostí smlouvy je prohlášení nového
člena, že přistupuje ke stanovám svazu.

Článek 6
Práva a povinnosti
(1) Člen svazu má právo účastnit se tvorby programu svazu. Zejména má právo:
a) podílet se v rámci stanov na činnosti
svazu a jeho orgánů,
b) být informován o usneseních orgánů
svazu,
c) obracet se na orgány svazu s náměty,
žádostmi a připomínkami a požadovat
od těchto orgánů jejich vyřízení, případně i vysvětlení jejich postupů či
rozhodnutí,
d) účastnit se jednání orgánů svazu, která se týkají jeho činnosti; oznámení
o konání jednání mu musí být doručeno tak, aby měl dostatek času k přípravě, zpravidla pět dnů přede dnem,
kdy se jednání má konat,
e) využívat výhod, které svaz svým členům poskytuje,
f) kandidovat, popřípadě delegovat svého
zástupce do všech orgánů a volených
funkcí svazu.
(2) Člen svazu svou činností a vystupováním svých zástupců prosazuje program svazu. Zejména je povinen:
a) dodržovat stanovy svazu,
b) spolupodílet se podle svých možností
na plnění programu svazu,
c) odvádět členské příspěvky ve výši stanovené hospodářským řádem,
d) chránit majetek svazu.
(3) Předseda svazu nebo místopředseda
svazu má právo zúčastnit se jednání orgánu člena svazu.

Článek 6a
Omezení členských práv
(1) Omezení práv člena svazu nastává:
a) nesplní-li člen svazu svou povinnost
zaplatit členský příspěvek ve stanovené výši a termínu, a to na dobu od stanoveného termínu do dne zaplacení
členského příspěvku, nejdéle však na
dobu šesti měsíců,
b) na základě rozhodnutí rady svazu,
když člen svazu poruší stanovy svazu,
a to do dne konání nejbližšího sněmu
svazu, který ve věci rozhodne.
(2) Omezení práv člena svazu má za následek dočasnou ztrátu práva podílet se
na rozhodovacích a kontrolních činnostech orgánů svazu a využití výhod a služeb plynoucích z členství ve svazu.
Zánik členství

Článek 7
Členství ve svazu zaniká:
a) vystoupením ze svazu,
b) zrušením členství ve svazu,
c) zánikem člena,
d) zánikem svazu.

Článek 8
Člen svazu má právo na základě rozhodnutí svého příslušného orgánu ze svazu
vystoupit. Písemné sdělení o tomto rozhodnutí doručí radě svazu. Dnem doručení sdělení zaniká jeho členství ve svazu.

Článek 9
(1) Členství ve svazu může být zrušeno
z těchto důvodů:
a) poruší-li člen svazu stanovy,
b) neodvádí-li člen svazu řádně členské
příspěvky.
(2) O zrušení členství rozhoduje sněm
svazu, a to na návrh rady svazu.

Článek 10
Majetkové vypořádání
(1) Nárok na majetkové vypořádání vzniká v případě zániku členství ve svazu vystoupením ze svazu (článek 7 odst. 1
písm. a)) nebo zrušením členství ve svazu (článek 7 odst. 1 písm. b)).
(2) Vypořádacím podílem je majetek vnesený (vložený) do svazu při vzniku členství. Na základě dohody lze nemovitý majetek vypořádat finanční náhradou. Členské příspěvky nejsou vneseným (vloženým) majetkem.

Č Á ST ČTV RT Á
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
SVAZU
HLAVA PRVNÍ

Orgány svazu
Článek 11
(1) Orgány svazu jsou:
a) sjezd svazu,
b) sněm svazu,
c) rada svazu v čele s předsedou svazu,
d) revizní komise.
(2) Pro řešení závažných sporů mezi členy svazu nebo mezi členy svazu a orgá-

ny svazu může sněm svazu ustavit
zvláštní komisi, přičemž určí pravidla jejího jednání.
(3) Rada svazu může zřizovat poradní orgány, přičemž vymezuje jejich působnost.

Článek 12
(1) Každý orgán svazu je usnášeníschopný, byl-li řádně svolán a je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů nebo
delegátů.
(2) Není-li stanoveno jinak, přijímají orgány svá usnesení nadpoloviční většinou
přítomných členů, nebo delegátů s hlasem rozhodujícím.

Článek 13
(1) Členem orgánu svazu (funkcionářem)
je ten, kdo byl příslušným orgánem zvolen, popřípadě pověřen k vykonávání určité funkce.
(2) Postup voleb funkcionářů svazu je
upraven v příloze stanov č. 1, volebním
řádu OS PHGN.
(3) Funkci člen orgánu svazu pozbývá:
a) zánikem funkce,
b) uplynutím volebního období,
c) odstoupením z funkce,
d) odvoláním z funkce,
e) ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
f) zánikem členství v odborové organizaci, kterou zastupuje nebo zanikne-li
této organizaci členství ve svazu.
(4) Odvolávat člena orgánu svazu z funkce může jen ten orgán, který má právo ho
volit nebo pověřit.
(5) Členové svazu mohou za účelem zastoupení v orgánech svazu uzavírat s jinými členy svazu dohody.

Sjezd svazu
Článek 14
Nejvyšším orgánem svazu je sjezd svazu.

Článek 15
(1) Delegáty sjezdu svazu jsou zástupci
členů svazu, předseda svazu, místopředsedové svazu a předseda revizní komise.
(2) Počet delegátů sjezdu svazu stanoví
sněm svazu. Rozdělení zástupců členů
svazu mezi jednotlivé členy svazu se provede podle poměru počtu fyzických členů,
které sdružují, k celkovému počtu fyzických členů tvořících členskou základnu
svazu vždy do 30. září kalendářního roku
předcházejícímu rok konání sjezdu podle
zásad uvedených v příloze stanov č. 2. Pro
stanovení počtu fyzických členů je rozhodující průměrný počet fyzických členů, za
které člen svazu odvedl členské příspěvky
za období od 1. července předchozího
roku do 30. června příslušného roku (dále
jen „platící člen“). Způsob volby delegátů
členů svazu určují jejich volební řády. Členové svazu, kterým vzhledem k počtu jejich platících členů nevznikne nárok na
účast vlastního delegáta, mají nárok být
zastoupeni alespoň jedním společným zástupcem, určeným na základě jejich dohody (dále jen „společný delegát“).
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(3) Povinnost zúčastnit se sjezdu svazu
s hlasem poradním mají členové rady
a revizní komise.
(4) Sjezdu se mohou zúčastnit hosté pozvaní radou svazu.

Článek 16
(1) Sjezd svazu projednává a schvaluje
stanovy svazu a rozhoduje o zásadních
otázkách činnosti svazu.
(2) Usnesení sjezdu svazu, kterým se
mění stanovy, musí být přijato nadpoloviční většinou všech delegátů sjezdu.
(3) Sjezd svazu volí předsedu svazu,
předsedu revizní komise a prvního a druhého místopředsedu svazu, a to na období čtyř let. Volba je tajná, pokud sjezd
nerozhodne jinak.

Článek 17
Řádný sjezd svazu svolává sněm svazu,
a to vždy za čtyři roky ode dne konání
předchozího řádného sjezdu.

Článek 18
Mimořádný sjezd svazu svolává sněm
svazu na základě usnesení přijatého
nadpoloviční většinou všech delegátů
sněmu svazu. Delegáti sněmu svazu mohou uplatnit požadavek na svolání mimořádného sjezdu pouze na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu člena svazu,
kterého zastupují.

Sněm svazu
Článek 19
(1) Sněm svazu je nejvyšším orgánem
svazu mezi sjezdy.
(2) Řádný sněm svazu svolává rada svazu jedenkrát ročně. Mimořádný sněm
rada svazu svolá, požádá-li o to nadpoloviční většina členů rady, nebo revizní komise. Členové rady, kteří žádají o svolání
mimořádného sněmu, mohou tento požadavek uplatnit pouze na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu člena svazu,
kterého zastupují.
(3) Pořad jednání sněmu připravuje rada
svazu.
(4) Činnost sněmu upravuje jednací řád.
(5) Rozhodnutí sněmu svazu je rovněž
platné, jestliže je provedeno písemné
hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání sněmu, pokud s tímto způsobem hlasování souhlasí všichni jeho delegáti.
Hlasující se pak považují za přítomné
(hlasování per rollam).

Článek 20
(1) Delegáty sněmu svazu je 55 zástupců
členů svazu, včetně rady svazu a společného delegáta.
(2) Způsob volby zástupců členů svazu
určují jejich volební řády. Počet míst zástupců jednotlivých členů svazu ve sněmu se určí podle poměru počtu platících
členů, které sdružují, k celkovému počtu
platících členů tvořících členskou základnu svazu vždy do 30. září každého kalendářního roku, a to podle zásad uvedených v příloze stanov č. 2.

Sjezdového jednání se ve slavnostní části mimo dalších významných hostů
zúčastnil i premiér Petr Nečas. Osobně ocenil a poděkoval odborovému
svazu za věcnou spolupráci, která přináší i konkrétní výsledky.
(3) Sněmu se mohou účastnit hosté pozvaní radou svazu.

Článek 21
(1) Sněm svazu kontroluje plnění programu svazu a realizaci usnesení přijatých
na sjezdu svazu. Schvaluje účetní závěrku svazu. Rozhoduje o otázkách, o nichž
nerozhodl sjezd svazu.
(2) Sněm svazu volí členy revizní komise
na návrh členů svazu. Jejich volební období končí konáním prvního sněmu svazu
po sjezdu svazu.
(3) Sněm svazu má právo provést doplňovací volby na uvolněná místa předsedy
svazu, předsedy revizní komise a místopředsedů svazu.
(4) Sněm svazu má právo měnit stanovy
svazu jen v případě, kdy bude zákonem
stanovena povinnost uvést v zákonné
lhůtě stanovy do souladu s požadavky
v zákoně kladenými na stanovy a jen
v daném rozsahu.
(5) Sněm svazu má právo na návrh rady
svazu rozhodnout o mimořádném přepočtu počtu míst zástupců jednotlivých
členů svazu v jeho orgánech (čl. 15 odst.
2, čl. 20 odst. 2, čl. 25). Přepočet lze učinit jen v případě změny v počtu platících
členů u jednotlivých členů svazu nebo při
přistoupení nového člena ke svazu (čl. 5).
Při přepočtu se postupuje podle přílohy
č. 2 stanov. Usnesení musí být přijato
dvou třetinovou většinou všech delegátů
sněmu.

Rada svazu
Článek 22
(1) Rada svazu je výkonným a zároveň
statutárním orgánem svazu. Rada je odpovědná sněmu svazu.

(2) Členy rady jsou:
a) předseda svazu,
b) místopředsedové svazu,
c) 15 zástupců členů svazu.

Článek 23
V čele rady je předseda svazu. Předsedu
svazu zastupuje první místopředseda svazu, v jeho nepřítomnosti druhý místopředseda svazu, a pokud není přítomen ani on,
radou určený člen rady svazu.

Článek 24
Místopředsedové svazu jsou podřízeni
předsedovi svazu. Jejich funkční působnost a pravomoci vymezí statut pracoviště svazu (článek 31).

Článek 25
Způsob volby zástupců členů svazu do
rady svazu určují jejich volební řády. Počet míst zástupců jednotlivých členů svazu v radě svazu se určí podle poměru
počtu platících členů, které sdružují,
k celkovému počtu platících členů tvořících členskou základnu svazu vždy do
30. září každého kalendářního roku, a to
podle zásad uvedených v příloze stanov
č. 2. Členové svazu, kterým vzhledem
k počtu jejich platících členů nevznikne
nárok na účast vlastního zástupce, mají
nárok být zastoupeni jedním společným
zástupcem, určeným na základě jejich
dohody.

Článek 26
(1) Písemné právní úkony činí a tak projevují vůli rady předseda svazu, v jeho
nepřítomnosti nebo z jeho pověření funkcionář, který ho zastupuje (článek 23),
a další jeden člen rady.
(2) V běžných věcech jedná jménem svazu předseda svazu, v jeho nepřítomnosti
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nebo z jeho pověření funkcionář, který ho
zastupuje (článek 23).

Článek 27
(1) Rada svazu se schází nejméně čtyřikrát za kalendářní rok. Radu svolává
předseda svazu. Předseda je povinen
radu svolat do tří dnů, požádá-li o to alespoň čtvrtina jejích členů nebo předseda
revizní komise.
(2) Právo účastnit se jednání rady má
předseda revizní komise nebo jím pověřený člen revizní komise.
(3) Činnost rady upravuje jednací řád.

Článek 28
(1) Rada svazu je povinna předkládat
sjezdu a sněmu svazu zprávu o hospodaření svazu. Podrobnosti upravuje hospodářský řád.
(2) Rada svazu rozhoduje o otázkách,
o nichž nerozhodl ani sjezd ani sněm
a které jsou časově naléhavé. Rozhoduje
zejména o základních otázkách zahraniční a vnitrostátní odborové politiky svazu,
jakož i o zásadních organizačních a hospodářských otázkách.

Revizní komise
Článek 29
(1) Revizní komise má nejméně pět členů.
(2) Revizní komise je povinna provádět
pravidelné a namátkové kontroly hospodářské a správní činnosti rady svazu
a pracovišť svazu, a to nejméně jednou
za pololetí.
(3) Revizní komise má též právo provádět
kontroly odvodů členských příspěvků
u členů svazu.
(4) Předseda revizní komise je o činnosti
revizní komise povinen podávat zprávy
sněmu svazu, který je musí projednávat
a přijmout k nim usnesení. Je-li požádán
radou svazu, je povinen informovat ji
o činnosti revizní komise.

Článek 30
(1) Předseda a členové revizní komise
nesmí být členy rady svazu, ani nesmí být
v pracovním poměru ke svazu, ani nesmí
od svazu přijímat pravidelné platby.
(2) Předseda a členové revizní komise
jsou povinni i po skončení své funkce do-

držovat mlčenlivost o skutečnostech,
s nimiž se na základě této funkce seznámili. Tuto povinnost nemají ve vztahu k orgánům svazu.

HLAVA DRUHÁ
Pracoviště svazu
Článek 31
(1) Pracoviště svazu provádí úkoly, které
mu ukládá sněm svazu a rada svazu. Je
servisním a informačním střediskem pro
potřeby rady svazu a členy svazu.
(2) Statut pracoviště svazu schvaluje
sněm svazu.
(3 Svaz může podle pravidel stanovených
statutem pracoviště svazu zřizovat odštěpná pracoviště svazu, která plní jeho
úkoly ve vymezeném regionu nebo jinak
vymezeném okruhu působnosti. O zřízení
těchto pracovišť rozhoduje sněm svazu.
(4) Vedoucím pracoviště svazu je předseda svazu, který je zmocněn za svaz činit
veškeré právní úkony týkající se pracoviště svazu a odštěpných pracovišť.

Č Á ST P ÁT Á
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ
SVAZU
Článek 32
(1) Majetkem svazu jsou věci, práva, stálá
aktiva, oběžná aktiva, pohledávky, finanční
majetek a jiné majetkové hodnoty vytvořené za celou dobu působnosti svazu. S tímto majetkem svaz hospodaří samostatně.
(2) Svaz a jeho členské organizace odpovídají za své závazky samostatně.
(3) Svaz může hospodařit též s majetkem
jiných právnických nebo fyzických osob,
a to na základě smlouvy uzavřené v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 33
(1) Svaz může samostatně podnikat
a účastnit se podnikatelské činnosti právnických a fyzických osob, a to v souladu
s obecně závaznými předpisy.
(2) Podíl na zisku z podnikání podle odstavce 1 může svaz používat k naplnění

programových cílů svazu, přičemž jej nesmí rozdělit mezi své současné ani bývalé členy.

Článek 34
(1) Svaz hospodaří podle hospodářského
řádu svazu, který je součástí stanov. Mezi
sjezdy ho může měnit sněm svazu.
(2 Svaz může zřizovat trvalé nebo dočasné účelové fondy.

Článek 35
(1) Svaz vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a vydáních podle
obecně závazných předpisů.
(2) Návrh rozpočtu svazu na běžný rok
a vyúčtování hospodaření svazu za uplynulý kalendářní rok musí být schváleny
sněmem svazu.

Č Á ST Š E ST Á
ZÁNIK SVAZU
Článek 36
(1) Usnesení o dobrovolném rozpuštění
svazu nebo o jeho sloučení, splynutí s jiným odborovým svazem, federací, popřípadě konfederací, anebo o jeho rozdělení na dvě či více částí může přijmout jen
sjezd svazu.
(2) Při dobrovolném rozpuštění svazu
jmenuje sjezd svým usnesením likvidátora a rozhodne o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

Č Á ST S E D M Á
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ
Článek 37
Je zrušen.

Článek 38
Právní povaha a vnitřní poměry svazu až
do jeho přeměny podle těchto stanov se
řídí dosavadními stanovami, a to nejdéle
do 30. června 1992.

Článek 39
Přijetím těchto stanov se mění stanovy
svazu schválené na jeho sjezdu v Praze
dne 12. února 1990.

Článek 40
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem
schválení sjezdem svazu, tj. dnem 21.
března 1992.
Noviny Odborového
svazu pracovníků
hornictví, geologie
a naftového
HORNÍK - GEOLOG - NAFTAŘ
průmyslu

Znovuzvolený předseda odborového svazu Jan Sábel dává novinářům svůj
první rozhovor
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