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HLAVA I.
Základní ustanovení a principy činnosti Unie bezpečnostních složek
Článek 1.
Název
Unie bezpečnostních složek (dále jen „Unie BS“) je spolkem podle zákona č.Řř/2012 Sb.
Občanský zákoník, v platném zn ní, s p sobností na celém území České republiky, který je
vedený u M stského soudu v Praze pod značkou L 17435 s p id leným IČ: 27055ř4ř.
Název sdružení je Unie bezpečnostních složek (dále jen „Unie BS“). V psaném textu lze užít
zkratky „Unie BS “.
Unie BS je spolek, odborová organizace, sdružující na základ dobrovolnosti p íslušníky a
pracovníky, kte í jsou nebo byli v pracovním nebo služebním pom ru k zam stnavateli,
p sobícímu v resortu Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva
financí ČR, zam stnance M stských a Obecních policií bez rozdílu rasy, etnického p vodu,
národnosti, pohlaví, sexuální orientace, v ku, zdravotního postižení a náboženského vyznání.
Pracuje na základ nezávislosti odbor na státu, zam stnavatelích, politických stranách a
hnutích, občanských iniciativách a zájmových sdruženích, pokud to vyžaduje zájem člen ,
s t mito subjekty spolupracuje.
Sídlo:
Unie bezpečnostních složek
ul. Nádražní 274/16
150 00 Praha
K oficiální korespondenci využívá Unie BS z ízenou datovou schránku hq9xi9n, p ípadn emailovou schránku uniebs@uniebs.cz
Motto Unie bezpečnostních složek zní: „Chráníme práva a jistoty“ a vychází ze základního
poslání odborové organizace

Článek 2.
Znak Unie bezpečnostních složek
Základem loga Unie BS je symbol složený ze 4 samostatných stylizovaných symbol
reprezentující jednotlivé bezpečnostní sbory zastoupené v Unii BS. Technická dokumentace
loga Unie BS je p ílohou č. 1 t chto stanov.
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Článek 3.
Právní postavení
Unie BS je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a za
porušení svých závazk odpovídá svým majetkem. Nezávisle rozhoduje o cílech a zam ení
své činnosti, jakož i o prost edcích k jejich dosažení, a to v souladu se stanovami a
programovým prohlášením p i dodržování právního ádu České republiky.
Článek 4.
P edm t činnosti
P edm tem a cílem činnosti Unie BS je zejména:
• uspokojování, rozvoj, ochrana a prosazování oprávn ných zájm a pot eb člen Unie
BS, jakož i jejich práv; k tomu p ijímá, podává a prosazuje návrhy a p ipomínky, které
mohou mít vliv na sociální, zdravotní, právní a pracovní jistoty člen Unie BS
• zlepšování pracovních a životních podmínek p íslušník bezpečnostních sbor (dále
jen „BS“) a zam stnanc Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva
financí, M stských a Obecních policií včetn podílu na zajiš ování bezpečnosti a
ochrany zdraví p i práci a p i výkonu služby a jeho kontroly
• poskytování právní pomoci člen m Unie BS, včetn poradenské a konzultační činnosti
v oblasti pracovn právní a mzdové; kolektivní vyjednávání.
P i ešení zájm a pot eb svých člen a p i ochran jejich práv vystupuje Unie BS jako
jejich obhájce. Pro realizaci této činnosti uzavírá Unie BS p íslušné dohody a smlouvy. S
oprávn nými zástupci zam stnavatele usiluje o uzav ení kolektivních dohod a kolektivních
smluv. V či služebním funkcioná m a vedoucím zam stnanc m jedná jako rovnocenný
partner.
V či státním a hospodá ským orgán m, politickým stranám a hnutím, společenským
organizacím a dalším institucím provádí Unie BS samostatnou činnost v souladu se stanovami
a programovým prohlášením.
Unie BS se ve své činnosti ídí zájmy a názory v tšiny p i respektování zájm a
názor menšiny. Vytvá í prostor pro širokou a svobodnou vým nu názor na všechny otázky,
týkající se zájm , pot eb a práv svých člen .
Unie BS spolupracuje s ostatními odborovými svazy a společenskými organizacemi,
p ípadn s nimi koordinuje svou činnost, p ičemž respektuje jejich samostatnost.
Unie BS se m že slučovat a sdružovat zejména pro zabezpečení realizace pot eb,
zájm a práv člen s jinými odborovými svazy, m že být členem mezinárodních odborových
společenství.
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HLAVA II.
Členství v Unii bezpečnostních sbor

člena.

Článek 1.
Podmínky a vznik členství
Členství je podmín no souhlasem s t mito stanovami a vzniká rozhodnutím o p ijetí za

ádné členství u Základní organizace Unie BS schvaluje, na základ podané p ihlášky,
p íslušná Základní organizace Unie BS, která je součástí Unie BS, dle p íslušných právních
p edpis .
P i založení Základní organizace Unie BS, vzniká členství v Unii BS založením
Základní organizace Unie BS (dále jen „ZO Unie BS“).
Členem Unie BS nem že být p íslušník služebn za azený na útvaru Bezpečnostní
informační služba (dále jen BIS), Generální inspekce bezpečnostních sbor (dále jen GIBS),
Ú ad pro zahraniční styky a informace (dále jen UZSI).
O členství p íslušníka, který je za azen na služebním míst rada, vrchní rada a vrchní
státní rada, aby bylo p edejito p ípadnému st etu zájm hájených odborovou organizací Unie
BS, rozhoduje Výkonný výbor Unie BS.
Článek 2.
Zánik a pozastavení členství v Unii BS
Členství v Unii BS zaniká:
•
•

•
•

vystoupením, a to doručením vlastní žádosti člena p edsedovi ZO Unie BS nebo
členovi výboru ZO Unie BS; toto doručení vyžaduje písemnou formu
vyloučením, o n mž m že rozhodnout výbor ZO Unie BS usnesením:
o pro hrubé porušení členských povinností (nap . p i nezaplacení členského
p ísp vku, kdy zaniká členství automaticky; porušení stanov, jednacího
ádu či jiného p ijatého dokumentu Unie BS, úmyslné porušení jiných
zákonných norem, apod.)
o na návrh odborového orgánu, má-li za to, že p es jeho upozorn ní člen
svým jednáním znesnad uje či rozkládá činnost takového orgánu či
porušuje práva ostatních
o Proti takovému rozhodnutí je p ípustná stížnost, kterou m že podat
kterýkoliv člen do 30 dn od doby, kdy rozhodnutí bylo doručeno členovi,
kterého se týká. Stížnost se p edkládá cestou orgánu, který rozhodnutí
vydal, ten ji p edá orgánu vyššímu, jehož rozhodnutí je konečné.
Vyloučením, o n mž rozhodne na návrh Výkonného výboru Shromážd ní
p edsed Unie BS. Proti takovému rozhodnutí není p ípustné odvolání a
rozhodnutí je konečné.
úmrtím člena
Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být členovi, kterého se
rozhodnutí týká doručeno na kontaktní adresu, kterou člen uvedl, ve své p ihlášce.
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Pro doručení postačuje také elektronická forma doručení (nap . na email člena
uvedený v p ihlášce). Rozhodnutí o vyloučení se také doručí Výkonnému výboru
Unie BS, postačuje elektronické doručení. Za doručené se považuje i 10-tý den po
odeslání.
Pozastavení členství
Členství nebo výkon funkce mohou být v od vodn ných p ípadech rozhodnutím
výboru ZO Unie BS nebo VV Unie BS pozastaveny. Toto rozhodnutí vyžaduje
písemnou formu, a musí být doručeno členovi. Postačuje také doručení
elektronické. Za doručené se považuje i 10-tý den po odeslání.
Proti takovému rozhodnutí je p ípustná stížnost, kterou m že podat kterýkoliv člen do
30 dn od doby, kdy rozhodnutí bylo doručeno členovi, kterého se týká. Stížnost se p edkládá
cestou orgánu, který rozhodnutí vydal, ten ji p edá orgánu vyššímu, jehož rozhodnutí je
konečné.
Po pominutí d vod , které vedly k pozastavení členství nebo výkonu funkce je
členství nebo výkon funkce na základ žádosti p íslušným orgánem Unie BS obnoveno.
Článek 3.
Formy členství
Členství v Unii BS m že mít formu:
ádného členství
- Čestného členství
ádné členství
ádným členem Unie BS m že být současný nebo bývalý p íslušník bezpečnostního sboru
(PČR, HZS, V ze ská služba, Celní správa) ve služebním pom ru, nebo zam stnanec t chto
sbor v pracovn právním vztahu, nebo zam stnanec M stské či Obecní policie.
P ihláška za člena Unie BS obsahuje osobní údaje pot ebné pro registraci člen , kte í
je se svým souhlasem poskytují Unii BS. Nakládání s osobními údaji se ídí platnými
právními p edpisy.
Členství v ZO Unie BS se prokazuje členským pr kazem, který je zhotoven na
náklady Unie BS a je jejím majetkem. Po ukončení členství je člen povinen pr kaz vrátit
cestou ZO Unie BS, jejímž byl členem a to do 30-ti dn od ukončení členství.
Vzory pr kaz jsou p ílohou č. 2 t chto stanov. Pr kazy jsou zhotovovány zpravidla
2x ročn nebo dle pot eb Unie BS.
Členství a členský pr kaz jsou nep enosné.
Členství m že být odep eno. Odmítnutí členství musí být od vodn no a uchazeč o
tom musí být vyrozum n do 7 dn , ode dne rozhodnutí ZO Unie BS. Odmítnutý uchazeč o
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členství má právo se odvolat do 15 dn od doručení písemného rozhodnutí u nad ízeného
orgánu Unie BS. Tento orgán o odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání.
Členem Unie BS nem že být p íslušník nebo zam stnanec Ministerstva vnitra,
Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí, který byl z Unie BS vyloučen.
Členové Unie BS mají rovná práva a povinnosti, není-li ve stanovách uvedeno jinak.
Každý člen má právo výb ru ZO Unie BS, v níž chce být členem, p ičemž by m la být
preferována místní p íslušnost, dle služebního nebo pracovního p sobišt .
Čestné členství
Čestným členem Unie BS mohou být bývalí p íslušníci BS nebo zam stnanci BS a
sympatizanti Unie BS.
Čestný člen:
- má právo účastnit se jednání orgán Unie BS
- neplatí členské p ísp vky

V mimo ádných p ípadech m že být čestné členství od ato. Rozhodnutí o odn tí
čestného členství musí být schváleno všemi hlasy VV Unie BS.
O p ijetí za čestného člena Unie BS hlasuje VV Unie BS na návrh výboru ZO Unie BS
a musí být schváleno všemi hlasy VV Unie BS.

HLAVA III.
Práva a povinnosti člen
Článek 1.
Práva ádných člen
ádný člen Unie BS má právo:
• účastnit se činností a jednání své ZO Unie BS a podílet se na návrzích jejího usnesení
• účastnit se jednání vyšších orgán Unie BS, pokud se vyjad ují k otázkám
souvisejícím s jeho služebním (pracovním) pom rem a členstvím v ZO Unie BS,
osobními zájmy, právy či povinnostmi
• navrhovat výbor a revizní komisi (dále jen „RK“) své ZO Unie BS, kandidáty do
orgán Unie BS; prost ednictvím svých zástupc volí nep ímo další orgány Unie BS
• být volen do výboru a RK své ZO Unie BS a do orgán Unie BS a odstoupit z nich;
odstoupení je účinné od doby, kdy je p íslušný orgán potvrdil nebo po 30 dnech od
doby, kdy tento orgán písemné odstoupení obdržel
• výkon funkce zaniká, nebyl-li člen do funkce op tovn zvolen či z ní byl odvolán nebo
odstoupil
• požadovat ochranu svých práv a pracovních jistot
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

obracet se na všechny orgány Unie BS s p ipomínkami, návrhy a nám ty či dotazy v
rámci zam ení odborové činnosti a kritiky služebního vedení i funkcioná a činnosti
Unie BS; být p izván k projednávání a na vlastní náklady se jednání zúčastnit; jeho
nep ítomnost však projednání nebrání. Má právo na informace o stanovisku, ešení a
vy ízení svých podn t či rozhodnutí ve v ci
svobodn vyjad ovat své názory v orgánech odborového svazu
požadovat účinnou ochranu p ed postihem pro členství v Unii BS, pro své názory nebo
pro výkon funkce v odborových orgánech
na informace o všech základních otázkách činnosti své ZO Unie BS a celé Unie BS
využívat veškerých výhod poskytovaných člen m Unie BS a ZO Unie BS, jsou-li
stanoveny vnitrosvazovými p edpisy či rozhodnutím orgánu Unie BS,
svolat členskou sch zi ZO Unie BS v p ípad podpory 1/3 všech člen ZO Unie BS
obhajovat sv j názor a využívat demokratických prost edk k jeho prosazení v rámci
Unie BS
na vyžádání obdržet od ZO Unie BS potvrzení o zaplacení členských p ísp vk pro
da ové účely
odlišnost práv jednotlivých forem členství je zvláš upravena v t chto stanovách.

Článek 2.
Povinnosti ádných člen
Každý ádný člen Unie BS je povinen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dodržovat stanovy Unie BS a podílet se na pln ní programového prohlášení,
usneseních a rezolucích Unie BS
dodržovat zákonné normy účinné na území České republiky a nejednat v jejich
rozporu
respektovat vnitrosvazové p edpisy a plnit rozhodnutí orgán Unie BS
ádn hospoda it s majetkem Unie BS a ZO Unie BS a chránit jej
pravideln platit členské p ísp vky,
ádn vykonávat sv enou funkci v odborovém orgánu a z jejího výkonu se
zodpovídat orgánu a člen m, kterými byl zvolen; nelze mu p itom uložit úkoly, které
by byly v rozporu s pln ním jeho služebních (pracovních) povinností
hlásit p íslušnému odborovému orgánu všechny zm ny d ležité z hlediska evidence
člen a p i ukončení členství vrátit členský pr kaz
p i podání p ihlášky za člena uv domit ZO Unie BS o svém d ív jším vyloučení z
odborové organizace
v p ípad ešení otázek, které se dotýkají jeho osoby či jeho podn tu, spolupracovat s
odborovým orgánem a na jeho žádost se dostavit k jednání tohoto orgánu
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Článek 3.
P ínos a výhody členství v Unii BS
V souvislosti s členstvím m že Unie BS poskytnout:
•
•
•

podporu v p ípad perzekuce, diskriminace či uv zn ní v souvislosti s odborovou
činností
právní pomoc člen m Unie BS, včetn poradenské a konzultační činnosti v oblasti
pracovn právní, mzdové a v otázkách služebního pom ru
další výhody vyplývající se smluvních vztah Unie BS

Všechna práva jsou podmín na pln ním základních povinnosti člena. V p ípad jejich
nepln ní m že orgán Unie BS omezit rozsah podpory.
Omezení výhod
Právní pomoc m že být členovi poskytnuta, je-li členem Unie BS minimáln 6
m síc .
O výjimkách omezení výhod rozhoduje VV Unie BS hlasováním.
HLAVA IV.
Organizační struktura
Unie BS je založena na organizovaném členství jednotlivc nebo jimi vytvo ených ZO
Unie BS. Členové Unie BS prost ednictvím svých volených zástupc vytvá ejí orgány Unie
BS.
Článek 1.
Orgány Unie bezpečnostních složek
Orgány Unie BS jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Základní organizace Unie BS
Koordinátor Unie BS
Pokladník Unie BS
Revizní komise Unie BS
Volební komise Unie BS
Svazový inspektor BOZP
Výkonný výbor Unie BS
P edseda Unie BS
Shromážd ní p edsed Unie BS
Sekretariát Unie BS

Volební období všech orgán Unie bezpečnostních složek je čty leté. V od vodn ných
p ípadech lze volbu pro následující období nahradit zápisem v Usnesení Shromážd ní
p edsed Unie bezpečnostních složek, kterým je daný orgán jmenován na další volební
období, bez nutnosti ádné volby.
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Článek 2.
Základní organizace Unie bezpečnostních složek
Základní organizace Unie BS jsou základním organizačními články a pobočnými
spolky Unie BS. ZO Unie BS jsou samostatnými právními subjekty a účetními jednotkami
zapsanými ve spolkovém rejst íku, jehož statutárním orgánem je p edseda ZO Unie BS
Vznik ZO Unie BS
Nov vznikající ZO Unie BS se ustavuje na shromážd ní nejmén 3 člen Unie BS.
Na tomto shromážd ní schválí p ítomní založení ZO Unie BS s odlišným názvem od již
registrovaných ZO Unie BS. Dále zvolí povinné orgány ZO Unie BS, požádají o registraci,
zaevidování nov vzniklé ZO Unie BS. Obdobn se postupuje, vzniká-li nová ZO Unie BS
z již registrované, evidované ZO Unie BS.
ZO Unie BS se ustavuje a p sobí zpravidla na úrovni útvaru, jehož služební
funkcioná nebo vedoucí pracovník disponuje personální pravomocí. Je-li více ZO Unie BS
na této či nižší úrovni, navrhnou p edsedové t chto ZO Unie BS společného zástupce,
koordinátora Unie BS pro jednání se služebním orgánem, kterého, na jejich návrh jmenuje
Výkonný výbor Unie BS daného BS.
Zánik ZO Unie BS:
•
•
•

klesne-li počet člen ZO Unie BS pod t i
potvrzením VV Unie BS o p ijetí rozhodnutí ZO Unie BS o jejím zániku
sloučením s nástupnickou ZO Unie BS

Zánik ZO Unie BS je podmín n dodržením p edpis o zániku ZO Unie BS.
Práva a oprávn ní Základní organizace Unie BS
ZO Unie BS mají právo se podílet p ímo, nebo prost ednictvím svých zástupc na
ešení a rozhodování o všech otázkách týkajících se činnosti Unie BS.
Základní organizace Unie BS je oprávn na zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozhodovat o zp sobu p ijímání člen ZO Unie BS,
podávat návrhy na ud lení čestného členství, pozastavení členství, vyloučení nebo
pozastavení výkonu funkcí v orgánu Unie BS,
stanovit zásady činnosti ZO Unie BS,
stanovit funkce a povinnosti pro členy výboru ZO Unie BS,
navrhovat kandidáty na členství v dalších orgánech Unie BS,
podávat návrhy na členství ustanovených či ustavujících se komisí,
schvalovat sloučení své ZO Unie BS s jinými ZO Unie BS se stanovením
pravomocí a úkol takovému subjektu delegovaných,
projednávat a schvalovat obsah kolektivních dohod a smluv mezi ZO Unie BS a
p íslušným služebním funkcioná em
požádat o účast na svém jednání člena VV Unie BS či jiného orgánu Unie BS
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•
•

z izovat účelová za ízení
vykonávat další činnosti a oprávn ní, nejsou-li v rozporu se stanovami a
programovým prohlášením
Orgány Základní organizace Unie bezpečnostních složek

Povinnými orgány ZO Unie BS jsou:
• členská sch ze
• p edseda ZO Unie BS
• výbor ZO Unie BS
Členská sch ze
Je nejvyšším orgánem ZO Unie BS. Svolává ji p edseda ZO Unie BS podle pot eby,
nejmén však jednou za dvanáct m síc , mimo ádn , požádá-li o to písemnou formou,
alespo 1/3 člen ZO Unie BS. Výbor ZO Unie BS je povinen v takovém p ípad svolat
Členskou sch zi nejpozd ji do 30-ti dn . Jejím prost ednictvím se členové podílejí na ešení a
rozhodování všech d ležitých otázek, týkajících se pot eb a zájm člen ZO Unie BS.
Členská sch ze volí a odvolává výbor ZO Unie BS. Jednání členské sch ze ZO Unie
BS upravuje Jednací ád Unie BS.
Výbor ZO Unie BS
Je nejvyšším výkonným orgánem ZO Unie BS v období mezi členskými sch zemi.
Jedná jménem ZO Unie BS a ze své činnosti je odpov dný členské sch zi. Vypracovává a
schvaluje zprávu o své činnosti a tuto p edkládá členské sch zi.
Výbor ZO Unie BS tvo í lichý počet člen dané základní organizace, kte í ze svého st edu
volí:
• p edsedu ZO Unie BS
• místop edsedu ZO Unie BS
• pokladníka ZO Unie BS
• p ípadn další členy výboru ZO Unie BS
Za ZO Unie BS vystupuje navenek p edseda, místop edseda nebo písemn delegovaný
člen ZO Unie BS
ZO Unie BS a jejich orgány jsou povinny:
•
•
•
•
•
•

vést evidenci člen ZO Unie BS a tuto p edkládat VV Unie BS
p i evidenci člen spolupracovat se Sekretariátem Unie BS
vést evidenci členských p ísp vk a zajistit jejich ádný odvod ve stanoveném
termínu
hájit zájmy svých člen a organizace Unie BS v rámci své p sobnosti
ádn plnit povinnosti vyplývající z ust. smluvních podmínek Unie BS
ádn a pravideln informovat členy o své činnosti a aktuálním d ní v dané ZO
Unie BS a Unii BS

12

•
•

svolat členskou sch zi ZO Unie BS nejmén jedenkrát za dvanáct m síc
oznámit VV Unie BS vznik a zánik ZO Unie BS a dále jej informovat o všech
zm nách v orgánech ZO Unie BS
Článek 3.
Koordinátor Unie bezpečnostních složek

Koordinátor Unie BS je jmenován VV Unie BS pro daný BS zpravidla na návrh
p edsed ZO Unie BS p sobící na daném organizačním článku p íslušného BS.
Práva a povinnosti koordinátora Unie BS:
•
•
•
•

Koordinátor hájí zájmy člen a organizací Unie BS v rámci své p sobnosti
ádn a pravideln informuje základní organizace ve svém teritoriu o své činnosti
a aktuálním d ní ve své p sobnosti
Jedná s p íslušnými funkcioná i v rámci své p sobnosti
Má právo účastnit se SHP s hlasem poradním
Článek 4
Pokladník Unie bezpečnostních složek

Pokladník Unie BS je volen Shromážd ním p edsed Unie BS, které jej také m že
v od vodn ných p ípadech odvolat.
Povinnosti pokladníka Unie BS:
• Pokladník Unie BS vede a spravuje finanční prost edky Unie BS
• Kontroluje hospodárnost realizovaných transakcí
• Odpovídá za ádné a včasné provád ní transakcí.
• Pokladník Unie BS má podpisové právo k bankovním p evod m.
• P i realizaci transakcí jedná pokladník se souhlasem p edsedy Unie BS, který je
oprávn n dávat pokyny k transakcím do výše 5000,- Kč (p ttisíc korun českých).
V p ípad vyšších částek jedná pokladník Unie BS ve spolupráci s dalším členem Unie
BS, který má podpisové právo k bankovním p evod m a také se souhlasem
Shromážd ní p edsed Unie BS a v p ípad mezidobí se souhlasem Výkonného
výboru Unie BS
Článek 5
Revizní komise Unie bezpečnostních složek
Revizní komise Unie BS je nejvyšším kontrolním orgánem Unie BS. Je volena a
odvolávána Shromážd ním p edsed Unie BS a tomuto je odpov dna ze své činnosti. Počet
člen komise je lichý, nejmén však 3 členný. Členové Revizní komise volí ze svého st edu
p edsedu Revizní komise, který za činnost Revizní komise odpovídá.
Revizní komise jedná na základ vlastních zjišt ní, podn t člen Unie BS nebo dle
plánu kontrol Revizní komise Unie BS.
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Práva a oprávn ní Revizní komise
• nahlížet do písemností a dokument orgán Unie BS
• provád t kontrolu a navrhovat opat ení k náprav zjišt ných nedostatk
• vyjad ovat se k proces m uvnit Unie BS a navrhovat opat ení k náprav zjišt ných
nedostatk
• kontrolovat hospoda ení orgán Unie BS
• účastnit se jednání kteréhokoliv orgánu Unie BS
• nahlížet na bankovní účet Unie bezpečnostních složek
Povinnosti Revizní komise
ádn písemn evidovat činnost RK a z této činnosti p edkládat VV Unie BS
pravidelnou zprávu
• SHP nejmén jednou ročn p edkládat zprávu o celkové činnosti Revizní komise

•

Článek 6
Volby v Unii BS
Volby v rámci Unie BS se ídí Volebním ádem Unie BS

Článek 7
Svazový inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci p i Unii BS
Svazový inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci p i Unii BS (dále jen „SI
BOZP Unie BS“) je funkcioná em Unie BS a zárove orgánem Unie BS na poli BOZP. Je
zodpov dný za dohled a kontrolu nad bezpečností a ochranou zdraví p i práci v
bezpečnostních sborech, kde Unie BS p sobí. SI BOZP Unie BS je do funkce jmenován
Shromážd ním p edsed Unie BS na návrh Výkonného výboru Unie BS.
Povinnosti Svazového inspektora BOZP Unie BS
• Zastupuje Unii BS ve v cech týkajících se BOZP a zajišt ní své vlastní činnosti
• Ze své činnosti je odpov dný a zárove p ímo pod ízený p edsedovi Unie BS, jehož o
své činnosti, v opodstatn ných p ípadech, včas informuje
• Je povinen zpracovat na žádost VV Unie BS či VV ZO Unie BS stanovisko, jež však
není pro žadatele závazné
• O své činnosti zpracovává zprávu vždy k 31.12. p íslušného kalendá ního roku, kterou
p edkládá p edsedovi Unie BS, nejpozd ji do 15.01. kalendá ního roku následujícím
po kalendá ním roce, ve kterém byla činnost SI BOZP Unie BS provád na
• Vede evidenci p ijaté a vydané pošty dle spisového ádu Unie BS.
Práva Svazového inspektora BOZP Unie BS:
•
•

Je oprávn n vyjednávat podmínky týkající se bezpečností a ochrany zdraví p i práci.
V p ípad pot eby je oprávn n provád t školení BOZP v Unii BS
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•

Má právo vykonávat svou činnost samostatn p i současném dodržení hospodárnosti a
dodržování zájm Unie BS

Odvolat svazového inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci m že Shromážd ní
p edsed Unie BS na návrh Výkonného výboru Unie BS.
Svazovým inspektorem BOZP Unie BS m že být pouze odborn zp sobilá osoba dle z.č.
30ř/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . Jedná se bu o p íslušníka či zam stnance
bezpečnostního sboru a zárove tedy člena nebo zam stnance Unie BS, kdy tento vykonává
svá oprávn ní na základ zákona č. 262/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis nebo o
smluvního partnera. Pokud je činnost svazového inspektora BOZP vykonávána smluvním
partnerem, tedy externí fyzickou či právnickou osobu, je nutné, aby smlouva o činnosti byla
schválena Shromážd ním p edsed Unie BS, jinak je neplatná.
Článek 8.
Shromážd ní p edsed Unie bezpečnostních složek
Shromážd ní p edsed (dále jen „SHP“) je nejvyšším orgánem odborové organizace
Unie BS. Je tvo eno všemi p edsedy ZO Unie BS, členy VV Unie BS a koordinátory Unie
BS. Členové SHP mají hlas rozhodující s výjimkou koordinátor Unie BS, kte í mají hlas
poradní.
SHP jedná nejmén jedenkrát ročn a jeho jednání se ídí Jednacím ádem Unie BS.
SHP svolává p edseda Unie BS.
Práva a oprávn ní Shromážd ní p edsed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

volit a odvolat P edsedu Unie BS
volit a odvolat VV Unie BS
volit a odvolat SI BOZP Unie BS
volit a odvolat revizní komisi Unie BS
volit a odvolat pokladníka Unie BS
delegovat člena Unie BS k výkonu funkce v odborovém orgánu
rozhodovat o zapojení Unie BS do sdružení či nadací, tuzemských a mezinárodních
odborových organizací a svaz
rozhodovat o sloučení Unie BS s jiným odborovým svazem či o p ijetí jiných
odborových svaz do Unie BS
schvalovat počet placených funkcioná a počet placených člen sekretariátu
požadovat od VV Unie BS návrh na dopln ní programového prohlášení podle
vzniklých podmínek a pot eb
schvalovat ád právní pomoci, finanční ád, jednací ád, zm ny stanov a další
dokumenty navrhované VV Unie BS
rozhodovat o otázkách, které nebyly stanovami p edpokládané a o nichž je t eba
rozhodnout
v p ípad pot eby z izovat komise a poradní orgány
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Povinnosti Shromážd ní p edsed Unie BS
• v mimo ádném a od vodn ném p ípad rozhodnut o ukončení činnosti Unie BS
• ze Shromážd ní p edsed Unie BS je vyhotoven zápis a následn také Usnesení, kdy
oba dokumenty jsou vedeny v souladu se Spisovým ádem Unie BS pod číslem
jednacím a jejich originály jsou uloženy v archivu Unie BS
Článek 9.
Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek
Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Unie BS v období mezi dv ma Shromážd ními
p edsed .
Výkonný výbor Unie BS tvo í:
• p edseda Unie BS
• p edseda a dva místop edsedové pro PČR
• p edseda a dva místop edsedové pro HZS ČR
• p edseda a dva místop edsedové pro VS ČR
• p edseda a dva místop edsedové pro CS ČR
• p edseda a dva místop edsedové pro M stskou a obecní policii
Za Unii BS jedná a navenek za ní vystupuje p edseda Unie BS. Pro daný bezpečnostní
sbor pak p edseda daného bezpečnostních sboru. P edseda Unie BS m že svou pravomoc pro
jednotlivé p ípady delegovat konkrétním člen m Výkonného výboru Unie BS.
P edseda a místop edsedové daného bezpečnostního sboru jsou společn s p edsedou Unie
BS zástupným odborovým orgánem pro jednání se služebními orgány (zam stnavateli) a
mohou jménem Unie BS činit právní jednání, avšak pouze takové, kterým zajiš ují nezbytné
podmínky pro činnost u t chto bezpečnostních sbor a M stských a Obecních policií.
Výkonný výbor Unie BS je ze své činnosti odpov dný SHP, jehož pokyny též plní.
Výkonný výbor Unie BS se schází fyzicky nejmén dvakrát ročn , a to vždy v mezidobí
mezi jednotlivými Shromážd ními p edsed Unie BS. Jednání VV Unie BS svolává P edseda
Unie BS, nebo pov ený člen VV Unie BS.
Výkonný výbor Unie BS se dále minimáln dvakrát ročn schází s koordinátory Unie BS.
Práva a oprávn ní Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek
VV Unie BS:
• navrhuje SHP k projednání rozsah činností a pravomocí placených funkcioná
• rozhoduje o odm nách zam stnanc Unie BS, člen sekretariátu, VV Unie BS,
člen Unie BS a člen odborných komisí
• kontroluje činnost ZO Unie BS
• deleguje písemn člena Unie BS k výkonu práv a povinností Unie BS na daném
organizačním článku

16

•
•

m že pozastavit další setrvání člena ve funkci nebo pozastavit členství. Pro SHP
p ípadn vypracovává od vodn né doporučení pro ešení.
VV Unie BS schvaluje dokumenty p edkládané ZO Unie BS

Povinnosti Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek
VV Unie BS:
• rozhoduje o registraci ZO Unie BS
• vyjad uje se k návrh m ve v ci čestných členství
• VV kontroluje odvod členských p ísp vk a činí opat ení k náprav , jsou li
zjišt ny nedostatky
• VV kontroluje vedení evidence člen Unie BS a vede evidenci člen neza azených
v ZO Unie BS
• VV ídí činnost Unie BS, zhotovuje svazové dokumenty, navrhuje zm ny stanov
Unie BS,
• vede archiv písemných p ihlášek člen Unie BS
• vede archiv písemných dokument ZO Unie BS a Unie BS
• z jednání Výkonného výboru Unie BS je vyhotoven zápis a následn také
Usnesení, kdy oba dokumenty jsou vedeny v souladu se Spisovým ádem Unie BS
pod číslem jednacím a jejich originály jsou uloženy v archivu Unie BS
Nep sobí-li na organizačním článku daného bezpečnostního sboru ZO Unie BS a není-li
jmenován p íslušný koordinátor, VV Unie BS pro daný BS plní jejich úkoly.
Článek 10.
P edseda Unie BS
P edsedu Unie BS volí a odvolává Shromážd ní p edsed
Výkonného výboru Unie BS.

Unie BS na návrh

P edsedou Unie BS m že být zvolen člen Unie BS, který vykonával nebo vykonává
službu u bezpečnostního sboru nejmén po dobu 10-ti let.
V od vodn ných p ípadech je možný soub h funkce p edsedy Unie BS a p edsedy
Unie BS pro jednotlivý bezpečnostní sbor. V takovém p ípad je p edseda Unie BS
mimo ádn volen Výkonným výborem Unie BS, kdy taková volba je následn potvrzena,
pop . zamítnuta nadpoloviční v tšinou p ítomných člen Shromážd ní p edsed Unie BS,
které se musí konat do 3 (t í) m síc od mimo ádné volby P edsedy Unie BS.
Práva a povinnosti P edsedy Unie BS:
•
•
•
•
•

V souladu s t mito stanovami svolává SHP a jednání SHP ídí
Jedná jménem Unie BS a navenek zastupuje Unii BS
Svolává jednání Výkonného výboru Unie BS a takové jednání ídí
V souladu se stanovami koordinuje činnost Výkonného výboru Unie BS
Zajiš uje finanční zabezpečení, sponzorské dary pro Unii BS a vede jednání s dalšími
subjekty ve prosp ch Unie BS a jejich člen v souladu se stanovami
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• Společn s p edsedy a místop edsedy jednotlivých BS je vyšším odborovým orgánem
ve vztahu k zam stnavateli a jako takový s p edstaviteli zam stnavatele jedná
• Je garantem komunikace s médii
• Plní úkoly mu uložené Shromážd ním p edsed
•
ídí Sekretariát Unie BS
• V souladu se stanovami ídí činnost SI BOZP Unie BS
• P edseda Unie BS vydává prohlášení v souladu s Usnesením Shromážd ní p edsed
Unie BS nebo v souladu s Usnesením Výkonného výboru Unie BS
• Za Unii BS uzavírá smluvní vztahy se t etími osobami
Zastupitelnost p edsedy Unie BS
V p ípad nep ítomnosti p edsedy Unie BS tohoto zastupují p edsedové pro jednotlivé
bezpečnostní sbory, a to v následujícím po adí:
• p edseda Unie BS – PČR
• p edseda Unie BS – HZS ČR
• p edseda Unie BS – VS ČR
• p edseda Unie BS – CS ČR
• p edseda Unie BS MP
Uvedené po adí lze zm nit delegováním konkrétního člena Unie bezpečnostních složek,
kdy takové delegování vystaví p edseda Unie BS nebo Shromážd ní p edsed Unie BS.
Článek 7
Sekretariát Unie bezpečnostních složek
Sekretariát Unie BS je z izován na základ Usnesení Shromážd ní p edsed Unie BS.
Povinnosti sekretariátu:
• v administrativní oblasti zajiš uje zejména administrativní a spisovou agendu
• vede evidenci p ímých člen a placení jejich členských p ísp vk
• obstarává styk s členy Unie BS
• zajiš uje podklady pro účetnictví
• vede archiv Unie bezpečnostních složek
• vykonává další činnosti uložené mu P edsedou Unie BS, Shromážd ním p edsed
Unie BS a Výkonným výborem Unie BS
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HLAVA V.
Další dokumenty Unie bezpečnostních složek
Jednací ád:
• je samostatným dokumentem Unie BS,
• upravuje zp sob jednání orgán Unie BS,
• p ipravuje jej VV Unie BS,
• schvaluje jej Shromážd ní p edsed Unie BS,
Volební ád:
• je samostatným dokumentem Unie BS
• upravuje provád ní voleb do orgán Unie BS
• p ipravuje jej VV Unie BS
• schvaluje jej Shromážd ní p edsed Unie BS
Finanční ád Unie BS:
• je samostatným dokumentem Unie BS,
• upravuje podrobn ji zásady hospoda ení Unie BS,
• stanoví výši členských p ísp vk ,
• p ipravuje jej VV Unie BS,
• schvaluje Shromážd ní p edsed Unie BS,

HLAVA VI.
Zásady hospoda ení Unie bezpečnostních složek
Majetkem Unie BS je souhrn hmotného i nehmotného a finančního majetku včetn
závazk a pohledávek. Vlastnické právo vykonává Unie BS a m že jej použít i jako vklad do
obchodních společností na základ rozhodnutí SHP.
Unie BS hospoda í podle rozpočtu schváleného Výkonným výborem Unie BS. Své
pot eby a náklady spojené s vlastní činností, jako i úhradu daní a poplatk , hradí z p ísp vk
člen , dar a ze zdroj , které svou činností vytvo ila.
Pro hmotnou zainteresovanost člen a zam stnanc schvaluje Unie BS vlastní pravidla v
návaznosti na všeobecn závazné právní normy. Ze svých zdroj zabezpečuje prost edky na
vyrovnání náklad spojených s vlastní činností, úhradou daní a poplatk . Unie BS vykonává
svou činnost jako nepodnikatelský subjekt.
Výkonný výbor Unie BS odpovídá za správu majetku, za hospoda ení a finanční
prost edky, za ádnou evidenci majetku, finančních prost edk a za jejich správné a účelné
využívání tak, aby nedošlo k zmenšení či poškození majetku
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Majetek Unie bezpečnostních složek
Majetek Unie BS tvo í:
•
•
•
•
•

členské p ísp vky,
výnosy z hospoda ení,
p íjmy z jiné činnosti,
jiné majetkové p íjmy a hodnoty, nap . dary,
nemovitosti a v ci movité.
Členské p ísp vky

Člen Unie BS je povinen ádn a včas platit členské p ísp vky uvedené ve finančním
ádu Unie BS k rukám pov eného člena ZO Unie BS. Členský p ísp vek je nevratný.
Za výb r a odvod členských p ísp vk v souladu s finančním ádem odpovídá Výbor
ZO Unie BS, v p ípad člen za azených pod VV Unie BS pov ený člen VV Unie BS.
Hospoda ení Unie BS je dále upraveno ve finančním ádu Unie BS.
HLAVA VII.
Prezentace Unie bezpečnostních složek
Unie BS se ve ejn prezentuje na internetových stránkách http://uniebs.cz, dále na
profilu na sociální síti Facebook pod názvem Unie bezpečnostních složek, stejn tak na
sociální síti Twitter pod názvem Unie bezpečnostních složek. O p ípadné další prezentaci na
jiných sociálních sítích nebo médiích rozhoduje výkonný výbor Unie BS.
Unii BS lze dále prezentovat, dle jednotlivých bezpečnostních sbor i na stránkách,
které jsou v síti t chto jednotlivých bezpečnostních sbor . Pokud je součástí t chto stránek
ve ejné diskuzní fórum, vstup na n j je možný pouze po ádné registraci s udáním své
emailové adresy a celého jména a p íjmení. Emailová adresa se však v p ísp vcích
nezve ej uje. Unie BS není však odpov dná za p ísp vky zve ejn né a je jí umožn no
p ísp vky odporující legislativ ČR skrýt.
Jednotlivé základní organizace mají povoleno provád t svou prezentaci v souladu s
prezentací celé Unie bezpečnostních složek.
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