
STATUT 

ODVĚTVOVÝCH, PROFESNÍCH A ZÁJMOVÝCH SEKCÍ 

ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCH 

ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Statut odvětvových, profesních a zájmových sekcí Českomoravského odborového 

svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen „statut“) je vydáván v souladu 

s ustanovením čl. 74 písm. b) bod 9 Stanov Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády.  

(2) Statut upravuje postavení, působnost a pravidla činnosti odvětvových, profesních 

a zájmových sekcí Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády (dále jen „sekce“) 

Článek 2 

Zřizování a rušení sekcí 

(1) Sekce zřizuje a zrušuje Ústřední výbor Českomoravského odborového svazu civilních 

zaměstnanců armády (dále jen „ústřední výbor“) na základě požadavků 

organizačních jednotek odborového svazu. 

(2) O zřízení a zrušení sekce předseda Českomoravského odborového svazu civilních 

zaměstnanců armády (dále jen „předseda odborového svazu“) informuje příslušné 

orgány rezortu obrany. 

(3) V Českomoravském odborovém svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen 

„odborový svaz“) jsou zřízeny: 

a) sekce skladových útvarů, 

b) sekce správy nemovitého majetku, 

c) sekce vojenských hasičů, 

d) sekce mládeže. 

Článek 3 

Působnost sekce 

(1) Na základě návrhů organizačních jednotek odborového svazu nebo z vlastního 

podnětu sekce projednává a řeší specifické záležitosti, které se týkají zájmů členů 

odborového svazu pracujících v daném odvětví (oboru), profesi nebo zájmové 

skupině, s příslušnými orgány rezortu obrany; to platí, pokud je projednání a řešení 

specifických záležitostí v pravomoci příslušného orgánu rezortu obrany nejvýše do 

úrovně ředitele (náčelníka, vedoucího) odboru (samostatného oddělení) Ministerstva 

obrany nebo ředitele agentury Ministerstva obrany. O výsledku jednání s příslušným 

orgánem rezortu obrany předseda sekce informuje předsednictvo. 

(2) Při projednávání a řešení specifických záležitostí uvedených v odstavci 1 sekce 

vychází z charakteru činnosti jednotlivých pracovišť zaměstnavatele, které se 

promítají do sociálních, mzdových a platových a dalších pracovněprávních vztahů, do 

obsahu kolektivních smluv, do požadavků na kvalifikaci, rekvalifikaci, pracovní 

prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu a rizikovost práce a její 

náročnost. 
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(3) V případě, že specifické záležitosti nelze projednat a řešit způsobem uvedeným 

v odstavci 1, předseda sekce předloží návrhy a stanoviska sekce předsednictvu 

k dalšímu postupu. 

(4) Sekce kromě činnosti uvedené v odstavci 1: 

a) zabezpečuje informační, koordinační a metodickou pomoc organizačním 

jednotkám odborového svazu v dané oblasti, 

b) prověřuje, jak zaměstnavatel plní vůči zaměstnancům své povinnosti vyplývající 

pro zaměstnavatele z právních a jiných předpisů, 

c) vyřizuje návrhy, podněty, připomínky a stížností v souladu se 

zvláštním vnitrosvazovým předpisem, pokud je k tomu příslušná, 

d) připravuje a organizuje zájmové akce pro členy odborového svazu, 

e) spolupracuje s obdobnými orgány jiných odborových svazů a dalších organizací. 

Článek 4 

Složení sekce 

(2) Členy sekce, jakož i předsedu sekce jmenuje a odvolává předsednictvo. 

(3) Počet členů sekce stanoví předsednictvo. 

(4) Návrh na jmenování a odvolání člena sekce podává předsednictvu příslušná 

organizační jednotka odborového svazu, návrh na jmenování a odvolání předsedy 

sekce nadpoloviční většina všech členů sekce. 

(5) Funkční období člena sekce jsou čtyři roky. 

(6) Členství v sekci zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) odstoupením, 

c) odvoláním, 

d) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého, 

e) omezením svéprávnosti. 

(7) Odstoupení a odvolání musí být písemné; odstoupení se doručuje předsedovi 

odborového svazu, odvolání se doručuje členovi sekce. Členství v sekci zaniká dnem 

následujícím po doručení odstoupení nebo odvolání, nebyl-li v odstoupení nebo 

v odvolání uveden den pozdější. 

(8) K zabezpečení organizačních a administrativních záležitostí spojených s činností 

sekce jmenuje předsednictvo z řad zaměstnanců Kanceláře odborového svazu 

tajemníka sekce; tajemník sekce není členem sekce. Tajemník sekce se účastní 

zasedání sekce s hlasem poradním. 

Článek 5 

Jednání jménem sekce 

Jménem sekce jedná předseda sekce nebo jiný člen sekce pověřený sekcí. 

Článek 6 

Svolání zasedání sekce 

(1) Zasedání sekce svolává předseda sekce podle plánu činnosti sekce nebo podle 

potřeby. 

(2) Předseda sekce je povinen svolat zasedání sekce do 30 dnů, požádá-li jej o to 

písemně: 
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a) nejméně třetina členů sekce s uvedením navrhovaného pořadu jednání, 

b) předseda odborového svazu s uvedením navrhovaného pořadu jednání. 

(3) Pozvánka na zasedání sekce, v písemné nebo elektronické podobě, musí obsahovat 

termín a místo zasedání sekce a navrhovaný pořad jednání a musí být členovi sekce 

doručena nejméně 7 dní před konáním zasedání sekce. 

(4) Předseda sekce může přizvat k projednávání vybraných otázek na zasedání sekce 

další osoby. 

(5) O účasti na zasedání sekce se vede prezenční listina, která se přikládá k zápisu 

o průběhu zasedání sekce. 

Článek 7 

Zasedání sekce 

(1) Zasedání sekce řídí předseda sekce podle schváleného pořadu jednání. 

(2) O každém návrhu se na zasedání sekce hlasuje veřejně. 

(3) O průběhu zasedání sekce zpracovává tajemník sekce zápis, který podepisuje 

předseda sekce a tajemník sekce; zápis o průběhu zasedání sekce zasílá tajemník 

všem členům sekce do dvou týdnů od konání příslušného zasedání sekce. 

Článek 8 

Svolání zástupců příslušných organizačních jednotek odborového svazu 

Sekce může navrhnout předsedovi odborového svazu svolání zástupců příslušných 

organizačních jednotek odborového svazu k projednání záležitostí daného odvětví 

(oboru), profese nebo zájmové skupiny a způsobu jejich řešení. 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tento statut nabývá platnosti dnem jeho schválení Ústředním výborem 

Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády. 

(2) Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013; týmž dnem se zrušuje Statut 

odvětvových, profesních a zájmových sekcí Českomoravského odborového svazu 

civilních zaměstnanců armády schválený Ústředním výborem Českomoravského 

odborového svazu civilních zaměstnanců armády na jeho II. zasedání dne 16. dubna 

2009. 


