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IČó.
Sídlo arganízace:
1,

z"

Irf$r_ra*ee a qrganiaaei
Základni arganizace oS Kovo Sungr'yclg Hitech
03 - 3056
? 31144Ž9
Na Rovince 895,720 00 ostrava Fkabová

Záktaďrsí *rganiza*e oS Kovo Sungwoo Hite*h iciáIe jen ZÚsje ve
smys|u $l6 Stanov OS KoVo schválených IV. sjezdem oS KoVo
ř{radec Kráio.ré ve dnecir 23. - 25.ó.2si]5 organizačníjed:i*Ékcu
odborového sYazu KO1"/O.
Za se řídíStanovami a vnitřními předpisy oS Kovo, usneseními orgrinů
Kovo a jeho přístušnýcti organízačnícÍijednotek, a proto v souladu s
ustanoveRím $ 16 odst. 1.3. písrn. a) Stanov oS KovC byla ustanovena
základní organizace evidujíci členy GS KovO zaměst'navateie
StiNGwoo Í{ITECH s.r.o' se sídle-rn Na Rovince 895, 72* 0a ostrava
Hrabevá iIČC: 2ó869918), a zaměstnavateie I-ZONE CZE{H s.r.Ů. se
sídlern K Zyfu g70,720 00 ostrava Hrabová (IČo: 27853438).

Il,

Ú!q'ba erga*igac*
je důsledná eblrajoba cprá-''něnýeh zájmů a
pssláníi:r
organizaee
1. Hla-'.riím
práv zanrěstnanců S{x{Gwoo HITECH s.r.o..
?. organizace vede kolektimí vy,jednávání se zaměstnavatclem v otázkách
mzdorcý-ch, sociálníclr, pracovněprávních, bezpečnosti a C}chrany zdraví
při práci a o všech dalších *tázkách, ly1kajícíchse zajmů všech
zaměstnaneů Si-l-hlGwÚÚ HITECH s.r'o= a I.ZONE CZECH s.r.o..
3. Při prosazování práv a oprávněných zájmů svych členůpoužívatzákonné
iniciaiiq, a všech zákonnýeh pr*středků.
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Et.
ctgí Íiiffi igsi
y=

se můžestát každý plnoleý občan, kt*ď pracuje
y působnosti společnosti SUNGwoo FIITEeH s.r.o. a společnosti I-

1. Či*..em otgarizaee

ZONE eZBctls=r.o..

'l přijetí za člerra rozhoduie vzo, Schválí.li přijetí' vniká členstvídnem
podani plihlášky.
3. Čienstvízariká:
a) písemným oznámením člena organizace, že z ni vystupuje,
bi pokurí čierl přestaÍ?e pracovatv půs':bi:*sti spoiečnc-'sti SLB,i:G1}.Ý.oo
HITECFI s.ť.o. nebo společnosti I.ZONE CZtreH s-r.c-'
c} nepia*ením pffspěvků vc stanovené wýši , byl-ii čien řádně
upomenut a pokud nebylo s plaeením na základě rozlicdnutí
organizace posečkáno,
d} vy-loučením pro hr'.rbé porušenístanov na zákl.adě rozřrodru;*.í YZc.
tfl
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Prá-va a Bovinng.sti člena
.!. Všielini členové*tganizaee mají stejná práva e' pavinnasti.
.,
Člen má právo
a) volit a byt vaien do orgánů organizace,
b) uplatňovat právu- k.ritil.:;-' e k+ntroly, ď+taz,3,podnětů a st"ížn+stí,
c) požadovat na orgrínech organizace ochranu a podporu srých práv a
oprár.něnýeh zá'!mů .'' případech, kdy zaměst:ravatel porušípracovní
řád, kolektivní smlouvu, p1atné předpisy v oiaekáeh
pracavněp rávtícb, mzdových, cchrany zdt av í a beryečnosti při
práci apod.,
d) osobně se účastnitjedn:íní,na němž organizace rozhoduje o jeho
čii:*osii nebc eh*v:ání - ,:rgán crganizace je povin*n h* *sebně na
toto jednání pozl-at.
3. Člen je povinen:
a) dodržovat stanovy organizace a plnit usnesení jejíeh orgánťs,
b) platit pravideině člensképříspěvkry ve stanovené vyši.
1.
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Bi qťgě gíEHl€
1. Základni finančníprost-ředky atganizaee tvoří člonsképřispěvky' Ý}še
člensk;?cfu pi{spěvku je stanovena na i7ó čistémzdy v souladu s platnými
stanovami GS KoYo. Čicnská se}růzc nebo koníerenee můžedlc potřeby
stanovit i vyššíčlensképříspěvky.
Z&saóami hospodaření Zo oS Kovo
2. Hosp*daření argmlzaee se Ííéí
S*ng:woo Hitech (samostatný dakument sch,válený členskou schůzínebo
k.o*fere*eí).
FinančaíprostŤe<ik;l sloužík us5okajování zájrrili a potřeě členůa
J.
případně f,rnarrcoÝání daišíčitrrrosti odboroVé orgarriŽaee.
1. i-Iá.v-rlt rozpočfu ot$?E,i.:zace sehr.'aluje čl**nská selr*ze nobo kenferenoe.
.Eqs pqd
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5. Dodržovanírozpočfu, účelnévynakládání prostředků a hospodďení
s majetkem organizace }:ontroluje pravidelně revianí

komise' která

předkládá ryrávu členskéschůzi nebo konferenci alespoň jedenJ<rát ročně.
lar.
orgány oreanizace
1. Nejvyššímorgánem Zo oS Kovo je členská schůze Zo nebo
konfere,nce, svolávánaZo nejméně 1 x ročně, nebo požádá.li o to 1/3
členůoS KoVo platících člensképříspěr.ky dle $ 12 odst.2 Stanov oS
Kovo, nebo DaRK Za, ato nejpozději do 6$-ti dnů od doručeníŽádosti.
2. Výkonným orgánem je výbor základní organizace (dále jen VZo) . vzo
řídíčinnost mezi členskýrni schůzemi nebo konferencemi.YZO má
nejméně 5 členůa skládá se z následujících funkeionášů:
předseda
místopředseda
hospodář
člen oro BOZP
- člen pro kulturu a sport
- ostatní

.
.

3.

Kontrolním orgánemZaje Eozorčíarevizní komise {dále jen DaRK).

DaRš má

3 členy.
4. odborové úseky: vzo můžestanovit na zák|adě vnitřních potŤeb Zo
jednotlivé odborové úseky. odborové úseky sloužík lepšíorganizační
struktuře Zo {napÍ. podle jednotlivyeh provozťr/pracovišé nebo prafesí
atd.). Každý odboroý úsek reprezentuje pověřená osoba (důvěrník).
Pověřuje jivzo' ato zapředpokladu jejího souhlasu. V jednctlivych
odborových úsecíchmŮžebýt i víee důvěrníků,ato v závislosti na počťu
členů,zastoupených v jednotlivých odboroých úsecich. V připadě
ustanovení odborovýeh úseků,vykonávají úsekovídůvěrníei rároveň
funkci delegátů na konferencích Zo. Počet delegátů musí byt stanoven dle
platného klíče.Sezrram jednotlivýsh odboro,.ych r3sekti, jejich důvěmíků
(zělroveřt delegáťu) ap|atný klíčjsou zaznamenány v samostatném
dokumentu (viz. odborové úseky), ktery můževzokdykcliv změnit dle

po*eb ZO.
odboroví důvěrníci: YZo můžestanovit na základě vnitřních potřeb Zo
jednotlivé odborové důvěrníky(clproti bodu 4, ibez stanaveni odborových
úseku). odboroví důvěrgícisloužík iepšíinfsrmačnístruktuře Zo (napÍ,
získáváni informací od členů,delegování informací a výsiedků jednání
clenům atd.). V případě ustanovení cdborovýeh důvě'nríků,vykonávají
úsekovídůvěrnícizároveň funkci delegátů na konferencíeh Zo.

vlt

Funkčníobdobí (volební obtiobíi je čtyřleté.
2. orgány a funkcionáře volí, odvolává orgárr, oprávněný k uskutcčněrrí
voleb dle volebního řádu, schválené}ro členskou schůzi nebo konfereneí.
J. Počet uvolněných funkcionářů pro zajištění činnosti Zo schvaiuje členská
1.

schůze r:ebc konťerenee.
4. Poradní orgárty, odborné a profesní komise výváří' jmenuje a volí vzo
prc potř.eby Za.

!TII.

Členská schůze nebo konference Z0
t. Nejvyššímorgánem Zo oS Kovo je ělenská schůze Zo nebc

konference Zo, která:
a) rt:zh.+duj* o všech zásadních orázkach Za,které tímto statutem
nebyly delegovány na jiný orgán,
b) projedná'lá a schv-aluje zejména tyt* dokumenty a maieriály a
eventuálně jejich změny:

e
.
.
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statut ZO,
zásaóy hospoelďení

Zo,

volební řád Zo(dále jen VŘ),
rozpočet rra účetníobdobí a jeho zrněny, a finančnízá.:ěrku
hospodaření ZO'
. zprávu o činnasti Zo zauplynulé období.
) Členská schůze nebo konference se schází podle potřeby tak, aby byla
zajištěna plynulá činnost organizace. Členská scl.růze nebo konfererrce je
sciiopná usnášení, je-ii přítomna nadpolovičnívěišina členůs volebním
hlasem. Nesejde-li se potřebný počet členů,sr.olá se nová čienská schůze
nebo konferenee nebo se scirválení provede fi:imou o'oěžníku. ijsnesení je
přijato nadpolovíčnívětšínoupřítomných členů.Výročníčlenská schůze
se koná nejméně jednotr ročně a hodnotí činnost Zo.
3. Každý člen má právo písemně zplnomocnit jiného člena k hlasování jeho
jménem ve všech otázkáeh projednávaných člensk.cu schůzínebo
konferencí , které se nemůžezúčastnii,a to na zákLadě plné moei. Člen,
kteď takto pověřil jirrého svý-nr Žastupovánínr, je považovárr na scliůzi za
přítomného.
4. Návrhy na řídíeíorgany členskésehůze nebo i<onierene e Zo navrhuje

vzo.

5. De|egáti na konťerenci

stanoveného

VZo.

7.Ojsou voieni die

roáodnutívzo a podle klíče

TlŽ
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Dgzorěí a reTvizní komise

i. Dozorčía i.evizní kornise

(dále jen DaR.K) je kontroiním orgánem ZG.
Způs.;b r'oiby jejíc}r členůa délka jejicbr funkč*iho období se řídíplatn:im

.,

VŘ Zo.

Práva a pcvinnosti DaRK:
a) má prável požadovat svolárií čle,rrskéschůze,
b) kontroluje upiatňování a docirŽování Stanov oS Kovo' statutu,
všeeir vnitřníeh předpisů C}S Kovo a interních rlokunrentu a
právních předpisů uplatňavaných v Za,
c) kontroluje uplatňování a plnění usnesení vzo a členskéschůze
nebo konference 7C,
d) kontroluje hospodaření s finančnínri prostředky Za ajejich účelné
vynakládání aužívénipodle schválených zásad h+spcdaření Z{} a
přísiušnéhorozpočtu,
e) informuje VZo o zprávácii ze s..'é kontroiní činncsti,
f) poriává zpráv'.r ěienské schůzi nebo konéerenci o své činnasti a o
svýeh stanot'iscích,
g) kontroluje inventa:rizesi rnajetku ZG,
h) předkiádá organům Zo návrhy na opatření, která vypiynou z jeji
kontrolní činnosti.
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VZo . Vjbor zák|adní organizace

ícímprávní s ubj ekti vitu a j ed najicíj ménem Za 3 e
voiený výbor Zo (<iále jen VZo). Jako vykonný orgán řídíčinnostzo
mezí člensk.ými schůzemi nebo konferencemi. VZo pře<istar,uje
odborovou organizací die $ t5 ZP a je oprávněn vystupovat -'i
pracovněprávníeh v *,azích, včetně kol ektivn ího vyj ednávaní. Uplatňuj e
samostatně výkton pťavamocí a oprávnění vyp!ývajícíclr z obecně

t. orgánem

v;v,kcrnáva';

záv az;rý ch prát'ní ch pře dp i sů, ko ektivní clr stnluv, zej ména ťormou
kolehivního vyj ednávání' rczhodovaní, spolurczhcdovárrí, proj ednávání a
1

r.ýkonem právana informace akontroiu. vzo rozhoduje o všech
c+"ázkáeh spojených s činnostíorganizace s výjimkou těeh, které jsou
svěřeny' do vý1učnépra-o..omoci cilenské schůze *ebo kcnference. YZG je
sehopen usnáše,ní při účastinadpolovičnívětšiny svých č]enů.Llsnesení je
přijato nadpoiovičnívěišinou přítomných členů.Způsob votby a délka
ftlnkčníhoobriobí se řídíplatným VR Zo.
2. Fři uplatňování sr,ých pravcmocí a oprávnění' vypiývajíeíeh z příslušných
právních předpisů a kolektivních smluv je VZo povinen se ffdit tímto
Statutem, když:
a) schvalujt zástupee do komise pro koieksivní v'vjednávání,
b; vede koiektivni .-'yjednávání a uzavírá kcle}rtivni smlouvu se
zaměstnava.teiem'
c) kontroluje a vyhodnocuje pravidelně plrrění kole!*ivní smlouvy,

d) přiiímá zásadní stanoviska k jerinfurí se zarrlěstnavateli a
přísluš;:ým i stáinírrri orgány,
e) hospodaří s ma-letkem Zo,
f) vyhlašuje stávk-ovou pohotovost a stávku v působnosti Zo ve
srrrysl u příslušn'úcirprávních předpisů'
s) zajišťuje tok intbrmací k zaměstnancům,
h) eviduje členy oS Kovo na záklaďějejich přihiášek'
i) schvaluje vydaje nad rámec rozpočťuZo nepřesahující 20 000,- Kč,
a to v jednotlivých případeeh.
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Předseda ZO
Jrnénem vzajedná jeho př.edseda nebo nazďkladě pověření jiný člen
vzo. Předseda Zo nebo nazilKadě pověření jiný člen VZo zaýZO podepisuje
písemnéprávní úkoi-ry, zejnréna kolektii'ní smlouvu. Písemr.ré právní úkony se
provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Za, jménu a názvu funkee
připojí přecseda rrebo na zěď"*Laďě pověření jiný čien VZo vlastnoruční podpis a
razítko Zo.v případě nepřítomnosti předseď,y Zo přebírá jeho prar'+maci i
por.innosti rnístopředseda nebo jiný pověřený člen ýboru. Fředseda, popřípadě
jiný pověřený či.en vza, za svaji činnost, resp. rozhodn.atí zodpovídá orgánůtn

zo.

xír'.

Závěrečná ustancvení
Tento statut rnůžeměnit nebo dopiňo.rat pouze clensk-á selúze nebo
konference ZO, pokud se pro změnu./ysloví nadpolovičnívětšina
přítomnýeh.
2. Činnost Zo a členůZO, stejně tak jako jejich prár,a a povinnosti, které
r1Íslo.''ně nejsou upraven'v v tomto Statutu nebo jinýrni vnitř.ními
dokumenty Za, se řídíStanovami oS KCVC a dalšímivnitřními
dokumenty GS KOVO.
1.

V ostravě
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