Jak založit odborovou organizaci
Pokud se rozhodnete založit odborovou organizaci, doporučujeme následující postup:
•
•

Svolat členskou schůzi, kde hlasováním členové rozhodnou o založení základní organizace
odborového svazu (ve zkratce ZOOS) – organizace musí mít nejméně tři členy.
Rozhodnutí o vzniku ZOOS musí být zaznamenáno v zápisu z této schůze; k zápisu musí být

•
•
•

přiložena prezenční listina.
Každý člen nově vzniklé ZOOS vyplní přihlášku, která je přílohou č. 1 Organizačního řádu.
Členská schůze zvolí svého předsedu popř. výbor (viz čl. 15 Stanov ČMOS PŠ).
O svém rozhodnutí je potřeba informovat příslušnou OROS nebo KROS (kontakty naleznete

•
•
•

•

na webové stránce www.skolskeodbory.cz v rubrice Kontakty/KROS–OROS).
Předseda oblastní rady odborového svazu (OROS) nebo krajské rady odborového svazu
(KROS) přidělí nově vzniklé ZOOS registrační číslo.
Nově vzniklá organizace si nechá vyrobit razítko podle vzoru, který je dán přílohou č. 13 –
str. 2 Organizačního řádu.
ZOOS vyplní a odešle na OROS:
1. protokol o volbě předsedy ZOOS (příloha č. 7 Organizačního řádu)
2. evidenční list ZOOS (příloha č. 3 Organizačního řádu).
ZOOS vzniká zápisem do spolkového rejstříku příslušného soudu. Návrh na zápis nově
vzniklé ZOOS do spolkového rejstříku podává pouze ČMOS PŠ (sekretariát svazu) jako
hlavní odborová organizace.

Nově vzniklá ZOOS (popř. jiná pobočná organizace) zašle bez zbytečného odkladu na centrálu
evidenční list ZOOS opatřený razítkem ZOOS a podpisem předsedy ZOOS;
oznámení o vzniku ZOOS (na tiskopisu dle přílohy), řádně a čitelně vyplněné, opatřené
razítkem ZOOS a podpisem předsedy ZOOS;
usnesení z ustavující členské schůze v originále (doporučuji vyhotovit usnesení ve dvou
originálech, aby nebylo nutno vytvářet ověřenou kopii),
popř. další listiny, o jejichž uložení zapisovaná ZOOS požádá (rovněž v originále nebo
ověřených kopiích).
•
•

Předseda OROS nebo KROS vydá nově vzniklé ZOOS členské průkazy.
výši, termínech a způsobu placení členských příspěvků rozhoduje ZOOS vždy v souladu
s Finančním řádem ČMOS PŠ. Odvod ze ZOOS se provádí měsíčně nebo pololetně na ústředí
svazu nebo na OOJ, příp. KOJ (krajská organizační jednotka).

Bližší podrobnosti stanoví Organizační řád ČMOS PŠ, který naleznete na našich webových
stánkách www.skolskeodbory.cz spolu hlavními dokumenty svazu tj. Stanovami ČMOS PŠ a
Finančním řádem ČMOS PŠ.
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