Příloha č. 1 „Organizačního řádu ÚZ OS ČMS - odborová organizace“

ODBORNÝ AKTIV
Ústředního zastupitelstva Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska –
odborová organizace

________________________________________________________
V souladu s přijatým Statutem VII. sjezdu OS ČMS a přijatým usnesením
VII. sjezdu, které ukládá ÚZ OS ČMS v bodě V. bod 2/b) – utvořit a ustavit
komise a odborové týmy OS ČMS.
Rada ÚZ OS ČMS na svém 2. zasedání dne 5.2.2018 projednala návrh na
zřízení komisí ÚZ OS ČMS, který předložila 2. zasedání ÚZ OS ČMS dne
4.4.2018 ke schválení. Rada doporučila ustavit 9 komisí.
ÚZ OS ČMS-odborová organizace materiál schválilo a uložilo Radě ÚZ OS
ČMS ho doplnit. 3. zasedání Rady ÚZ OSČMS dne 22.6.2018 materiál částečně
doplnila a zřídila novou komisi pro propagační práci a občasník.

1. Komise organizační
Funkce: poradní, koncepční
Činnosti:
- organizační příprava a zajištění jednání orgánů ÚZ OS ČMS
- metodické pomůcky vedení základních článků a regionálních orgánů
z hlediska vedení agendy
- zpracování Statutu a dalších koncepčních dokumentů OS ČMS dané
oblasti
- zpracování stanovisek a materiálů pro jednání orgánů OS ČMS
Složení komise: Kraus Antonín , Svobodová Věra, Linhartová Danuše
Předseda komise: Mlčák Stanislav

2. Komise pro propagační práci a občasník
Funkce: informační
Činnosti: - zpracování informačního systému pro ZO a MO OS ČMS webové stránky
- propagační činnost OS ČMS a SOF v ČR, Občasník OS ČMS
Složení komise: Peč Martin, Sedláček Vladimír, Slanina Milan – člen
korespondent
Předseda komise: Špidla Dalibor
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3 . Komise hospodářsko-ekonomická (HEK)
Funkce: odborná, poradní, iniciativní v oblasti hospodaření OS ČMS
Činnosti: HEK se podílí na zpracování návrhu rozpočtu OS ČMS
- vyhodnocení plnění rozpočtu OS ČMS
- vypracování návrhů směrnic a dalších dokumentů z oblasti hospodaření
OS ČMS
- zajištění finančních prostředků na činnost OS ČMS jiným způsobem než
jsou členské příspěvky
HEK je oprávněna:
- navrhovat prostřednictvím svého předsedy Zastupitelstvu a Radě ÚZ OS
ČMS opatření v ekonomické oblasti včetně návrhů na zabezpečení
finančních zdrojů pro činnost OS ČMS
- získávat sponzory pro financování sociálních aktivit, dětské rekreace a
dalších činností OS ČMS – jako vybavení rekreačních zařízení
- navrhovat Ústřední revizní komisi OS ČMS revizi hospodaření
v organizačních jednotkách OS ČMS
HEK – poskytuje metodickou pomoc, odbornou pomoc hospodářům na nižších
stupních výstavby OS ČMS
Složení komise: Folprecht Vladimír, Ing. Stupka Jan, Kroftová Věra,
(+hospodář revizní komise)
Předseda komise: Kraus Antonín

4. Komise legislativní
Funkce: informační, metodická, propagandistická, podněcující programově
koncepční
Činnosti:
- zpracování stanovisek k návrhům legislativních norem
- zpracování stanovisek pro jednání orgánů OS ČMS
- zpracování materiálů o sociálním a zdravotním vývoji společnosti
- analýzy vývoje nominálních a reálných mezd
- analýzy obsahové orientace kolektivních smluv
- metodická pomoc základním a místním organizacím při tvorbě
kolektivních smluv
- kontrola sociálních aktivit státní správy a pověřených obcí
- průběžné sledování sociální situace nezaměstnaných, rodin
s nezaopatřenými dětmi, důchodců a dalších sociálně ohrožených skupin
obyvatelstva
- průběžné sledování dostupnosti a kvality zdravotní péče
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- zpracování Programu a dalších koncepčních dokumentů OS ČMS
- publikační a publicistická činnost
- šetření vývoje nominálních mezd podle odvětví, profesí a kvalifikačních
tříd
- zastupování OS ČMS v metodických týmech a expertních komisích
ministerstev
- zpracování analytických materiálů o stavu zaměstnaneckých a
odborových práv v ČR včetně mezinárodního porovnání
- monitorování situace o dodržování hospodářských, sociálních, kulturních
a zaměstnaneckých práv v ČR včetně zpracování podnětů příslušným,
mezinárodním institucím
Složení komise: JUDr. Grospič Stanislav, Vichian Stanislav, Dr. Kokoška Petr,
externě – Dr. Smutný Karel, Nedvědová Marie
Předseda komise: Dr. Pernes Zdeněk

5. Komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Funkce: kontrolní, informační, metodická, programově koncepční,
propagandistická, podněcující
Činnosti:
- výkon společenské kontroly odborů nad BOZP
- stanoviska ke stavu legislativního zabezpečení BOZP v ČR
- podněty legislativních aktivit a návrhy legislativních norem z oblasti
BOZP
- metodická pomoc základním článkům a regionálních orgánům OS ČMS
- publikační a publicistická činnost
- příprava a realizace školení funkcionářského aktivu z oblasti BOZP
- tvorba metodických pomůcek
- zastupování OS ČMS v expertních týmech a komisích orgánů a institucí
státní správy
- zpracování materiálů pro jednání orgánů OS ČMS
Složení komise: Peč Martin, Tošil Marek, Maršíček Zdeněk, Mareš Petr,
Machač Martin
Předseda komise: Křížek František
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6. Komise žen
Funkce: poznávací, analytická, programově koncepční, výkonná,
propagandistická
Činnosti:
- analýzy sociální situace osamělých matek, invalidních důchodkyň atd.
- analýzy vývoje nezaměstnanosti žen a mladistvých
- navazování kontaktů a spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi
žen
- zpracování materiálů pro jednání orgánů OS ČMS
- publicistická činnost
Složení komise: Věra Klontza-Jaklová, Grochalová Soňa, Svobodová Věra,
Marešová Ladislava
Předseda komise: Justina Hernes

7. Komise zahraniční
Funkce: informační, poznávací, koordinační
Činnosti:
- připravuje jednání se zahraničními partnery
- koordinuje činnost v mezinárodních vztazích ve spolupráci se SOF
- připravuje smlouvy o spolupráci se zahraničními partnery a tím se podílí
na navazování nových vzájemných vztahů v oblasti mezinárodní
Složení komise: Sedláček Vladimír, Peč Martin, Tošil Marek, Mareš Petr,
Manolis Klontzas
Předseda komise: JUDr. Grospič Stanislav

8.

Komise kulturní a rekreační

Funkce: informační, poradní, koncepční
Činnosti:
- zpracovává informační systém o nabídce rekreací v rámci všech
organizací OS ČMS
- zpracovává informační systém v rámci dětské rekreace OS ČMS
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- zprostředkovává a zajišťuje brigády na rekreačních zařízeních v rámci OS
ČMS – zejména Vlkov
- pořádá různé společenské akce (školení, zájezdy, kulturní akce na
rekreačních zařízení OS ČMS
Složení komise: Vlková Jana, Merhoutová Hana, Kraus Antonín,
Houha Jaroslav, Janeček Gusta, Mlčák Stanislav
Předseda komise: Křížek František

9. Komise mládeže
Funkce:
Činnosti:
-

Složení komise: Šlerka Adam, Hermes Justina
Předseda komise: Tarik Muhič

10. Komise pro činnost s výrobními organizacemi
Funkce:
Činnosti:
- výměna zkušeností a vzájemná pomoc zástupců výrobních organizací
- vzájemná spolupráce a součinnost – a to i při získávání nových
členů a zakládání nových organizací OS ČMS ve firmách
Složení komise: JUDr. Grospič Stanislav, Mareš Petr, Machač Martin,
+ zástupce z výrobních organizací
Předseda komise: Tošil Marek

Schváleno na 2. zasedání ÚZ OS ČMS, odborová organizace s účinností
od 4.4.2018. Doplněno na 3. zasedání Rady ÚZ OS ČMS dne 22.6.2018.
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