
 

 

STANOVY 
KONFEDERACE ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ 

BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ, z.s. 
 

PREAMBULE 
 
Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, z.s., IČ: 06953492 se 
sídlem Nádražní 2, Plzeň, zapsaná v souladu s § 26, § 121 a § 125 zák. č. 304/2013 
Sb. Ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle L, vložka 
8411 (dále jen “KOOBS”),  
 
a která je právnickou osobou ve smyslu § 20 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen “OZ”), 
 
a která je současně ve smyslu § 3025 odst. 1 OZ odborovou organizací, na kterou se 
přiměřeně její povaze zástupce zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a státních 
zaměstnanců a zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika 
vázána, a které upravují svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se sdružovat, 
užijí a vztahují ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spolcích, 
 
prostřednictvím svých členů přijímá a vydává tyto stanovy. KOOBS prostřednictvím svých 
členů přijímá a rekodifikuje takto své stanovy s plným porozuměním, že tyto stanovy 
závazně upravují zejména vzájemná práva a povinnosti členů ke KOOBS, jakož i naopak 
a dále pak upravují autonomní úpravu vnitřních vztahů KOOBS, jeho organizační, funkční 
a materiální zřízení, jakož i další práva a povinnosti. 
 

Článek I 
Účel KOOBS 

 
1. KOOBS je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se v KOOBS v mezích § 214 
a násl. OZ spolčili za účelem uplatňování společného zájmu k ochraně svých zájmů a 
zájmů jejich členů, jakož i k jejich naplňování. KOOBS je pak zejména účelově a 
materiálně odborovou organizací, sdružující na základě dobrovolnosti právnické osoby, 
které jsou zároveň ve smyslu § 3025 dost. 1 OZ odborovými organizacemi a které jsou 
zároveň jako odborová organizace podle § 26 odst. 1 písm. a) zák. č. 304/2013 Sb. 
zapsány ve spolkovém rejstříku, jejichž členy jsou příslušníci a zaměstnanci 
bezpečnostních sborů, zaměstnanci Armády České republiky, zaměstnanci Ministerstva 
vnitra ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva financí ČR a Ministerstva obrany 
ČR, zaměstnanci organizačních složek státu zřízených k plnění úkolů shora 
vyjmenovaných ministerstev, státní zaměstnanci a zaměstnanci veřejné správy, 
samosprávy a veřejnoprávních institucí (dále jen “zaměstnavatel”). 
 
2. KOOBS je podle § 20 OZ právnickou osobou mající podle § 118 OZ právní osobnost od 
svého vzniku, tedy od 10. března 2018. KOOBS v právních vztazích jedná svým jménem a 
za porušení svých závazků odpovídá svým majetkem. Členové KOOBS nijak neručí za 
dluhy KOOBS. KOOBS výsostně rozhoduje o cílech a zaměření své činnosti a 
prostředcích k jejich dosažení a způsobu jejich uskutečňování, a to v souladu s těmito 
stanovami a se stálým zřetelem k dodržování právního řádu České republiky.  
 
3. Hlavní činností KOOBS může být toliko uspokojování a ochrana těch zájmům, k jejichž 
naplňování je tato odborová organizace založena. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost 



 

 

hlavní činností KOOBS být nemůže. Vedle hlavní činnosti uvedené v čl. II těchto stanov 
může KOOBS vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající i v podnikání nebo v 
jiné výdělečné činnosti, je-li její účel výhradně v podpoře hlavní činnosti nebo v 
hospodářském využití majetku KOOBS. Zisk z činnosti KOOBS lze použít pouze pro 
odborovou a spolkovou činnost včetně správy odborové organizace. 
 
4. Statutárním orgánem KOOBS je prezident, který jedná jménem KOOBS. KOOBS 
navenek v právních věcech zastupuje prezident a v mezích těchto stanov pak 
viceprezident nebo pověřený člen prezidia KOOBS. Ustanovením předchozím vět však 
nejsou dotčena práva a povinnosti ze zastupování podle příslušných ustanovení právních 
předpisů, resp. oprávnění KOOBS k určitým právním či faktickým jednáním zmocňovat 
třetí osoby. 
 

Článek II 
Předmět činnosti a vymezení zájmů KOOBS 

 
1. Hlavní činností a účelem KOOBS je zejména, nikoliv však výlučně, naplňování poslání 
odborové organizace v rámci bezpečnostních sborů, ministerstev uvedených v čl. I odst. 1 
těchto stanov, Armády České republiky, organizačních složek ministerstev uvedených v čl. 
I odst. 1 těchto stanov, služebního úřadu, veřejné správě a samosprávě a veřejnoprávních 
institucí ve smyslu zákoníku práce, zvláštního právního předpisu upravujícího služební 
poměr příslušníků bezpečnostních sborů a zvláštního právního předpisu upravujícího 
státní službu, a to převážně, nikoliv však výlučně: 
 
a) prosazování a rozvoj oprávněných zájmů, sociálních jistot a práv příslušníků 
bezpečnostních sborů (dále jen “příslušníků”), zaměstnanců a státních zaměstnanců, 
b) zlepšování podmínek pro výkon služby a pracovních podmínek příslušníků, 
zaměstnanců a státních zaměstnanců, včetně podílu na zajišťování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při výkonu služby a práci a kontroly výkonu služby a práce, včetně kontroly 
dodržování příslušných právních předpisů na úseku služebního poměru příslušníků, 
služebního poměru státních zaměstnanců a zaměstnaneckého poměru, hygieny a ochrany 
zdraví, 
c) zajišťování práv a informací pro své členy a zajištění projednání záležitostí, které se 
týkají výkonu služby a práce členů odborových organizací sdružených v KOOBS. To vše 
zejména jednáním se zaměstnavatelem za účelem dosažení shody o podmínkách výkonu 
služby a práce členů odborových organizací sdružených v KOOBS. V tomto smyslu 
zejména, nikoliv však výlučně: 
* projednat a zaujmout stanovisko k podkladům potřebným pro systemizaci služebních a 
pracovních míst a systemizaci služebního úřadu u zaměstnavatele, 

* projednat a zaujmout stanovisko k systému hodnocení a odměňování v rámci 
zaměstnavatele a k vývoji služebních příjmů, platů a platů státních zaměstnanců, 

* být informován o příslušníkovi přijatém do služebního poměru, zaměstnanci do 
pracovního poměru a státním zaměstnanci do služebního poměru, 

* projednat a zaujmout stanovisko k návrhům rozhodnutí týkající se skončení služebního 
poměru, pracovního poměru a služebního poměru státního zaměstnance člena 
odborové organizace sdružené k KOOBS, 

* projednat a zaujmout stanovisko k návrhům služebních a pracovních předpisů, které se 
týkají podmínek výkonu služby a práce u zaměstnavatele, 

* projednat a zaujmout stanovisko k návrhům na rozvržení doby služby a práce u 
zaměstnavatele, 

* projednat a zaujmout stanovisko k návrhům na zlepšení podmínek výkonu služby a 
práce u zaměstnavatele a takové návrhy i zaměstnavateli předkládat, 



 

 

* být zúčastněna v hodnotících a poradních orgánech zaměstnavatele, 
* vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a práce 

u zaměstnavatele ve smyslu právních předpisů upravujících služební poměr příslušníků 
bezpečnostních sborů, služební poměr státních zaměstnanců a pracovní poměr 
zaměstnanců         

d) zajištění specifických informací o pravděpodobném vývoji zaměstnanosti u 
zaměstnavatele, stavu a struktuře příslušníků, zaměstnanců a státních zaměstnanců u 
zaměstnavatele, základních podmínkách výkonu služby a práce u zaměstnavatele, jejich 
změnách a stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a práce u 
zaměstnavatele, 
e) poskytování sociální podpory členům a členům odborových organizací sdružených v 
KOOBS, 
f) poskytování nejrůznějších benefitů členům a členům odborových organizací sdružených 
v KOOBS 
 
2. Při posuzování, ochraně a rozvoji oprávněných zájmů, sociálních jistot a práv svých 
členů a členů odborových organizací sdružených v KOOBS postupuje KOOBS v souladu s 
právními předpisy. 
 
3. KOOBS při prosazování svých cílů může spolupracovat s jinými odborovými 
organizacemi, spolky a jinými právnickými a fyzickými osobami a jinými subjekty, včetně 
zahraničních. KOOBS může být členem tuzemských nebo zahraničních odborových 
společenství. 
 

Článek III 
O členství obecně 

 
1. Členem KOOBS je odborová organizace nebo fyzická osoby, která: 
a) byla kdykoliv od založení KOOBS v souladu se stanovami jako člen přijata, a u které 
nenastaly skutečnosti mající za následek zánik tohoto členství, resp. u které stále trvá její 
členství, 
b) je těmito stanovami deklarována za člena. 
 
2. Výslovně se stanovuje, že nikdo nesmí být nucen k účasti v KOOBS a nikomu nesmím 
být bráněno vystoupit z KOOBS. Členové KOOBS nijak neručí za její dluhy. Větou 
předchozí však není dotčen případný autonomní soukromoprávní projev vůle člena k 
rukojemství podle § 2018 a násl. OZ. 
 
3. Stanovuje se, že členství v KOOBS se neváže na osobu člena a přechází na jeho 
právního zástupce, pokud jeho právní formou podle § 3025 odst. 1 OZ a § 26 odst. 1 písm. 
a) zák. č. 304/2013 Sb. je odborová organizace, v opačném případě členství zaniká. 
 

Článek IV 
Druhy členství 

 
1. Stanovuje se v souladu s § 220 OZ, že členství v KOOBS je dvojího druhu, a to: 
a) řádné 
b) čestné. 
 
2. Řádným členem je pouze odborová organizace, která je právnickou osobou podle § 118 
a násl. OZ a zároveň spolkem podle § 214 a násl. OZ a zároveň odborovou organizací 
podle § 3025 odst. 1 OZ a zároveň je jako odborová organizace zapsaná ve spolkovém 



 

 

rejstříku podle § 26 odst. 1 písm. a) zák. č. 304/2013 Sb., přičemž všechny podmínky 
členství musí být splněny kumulativně, a která byla za člena přijata podle stanov 
rozhodnutím příslušného orgánu KOOBS a u které nenastaly skutečnosti mající za 
následek zánik členství. 
 
3. Čestným členem je fyzická osoba, která byla za čestného člena výslovně přijata 
prezidiem nebo členskou schůzí.  
 

Článek V 
Podmínky a vznik členství 

 
1. Řádným členem KOOBS se může stát pouze odborová organizace, která je právnickou 
osobou podle § 118 a násl. OZ a zároveň spolkem podle § 214 a násl. OZ a zároveň 
odborovou organizací podle § 3025 odst. 1 OZ a zároveň je jako odborová organizace 
zapsaná ve spolkovém rejstříku podle § 26 odst. 1 písm. a) zák. č. 304/2013 Sb. a 
zároveň její členové jsou příslušníci nebo státní zaměstnanci nebo zaměstnanci 
zaměstnavatelů uvedených v čl. I odst. 1 těchto stanov, přičemž všechny podmínky musí 
být splněny kumulativně.  
 
2. Členem KOOBS se nemůže stát osoba, u které bylo již dříve rozhodnuto o zániku 
členství v KOOBS vyloučením, nerozhodne-li prezidium v konkrétním případě o výjimce z 
tohoto pravidla. Členem KOOBS nemůže být osoba, která je v likvidaci nebo v insolvenci, 
dnem vstoupením člena do likvidace nebo zahájením insolvenčního řízení, členství zaniká. 
O zahájení likvidace nebo o zahájení insolvenčního řízení je člen povinen neprodleně, 
nejpozději však do tří dnů od zahájení likvidace nebo zahájení insolvenčního řízení, 
informovat KOOBS. Porušení je hrubým porušením povinnosti člena.  
 
3. V souladu s § 233 odst. 2 OZ bez dalšího platí, že ten, kdo se uchází o členství v 
KOOBS, projevuje vůli být vázán stanovami KOOBS od okamžiku, kdy se stane členem 
KOOBS. Stejně tak projevuje vůli být vázán i vnitřními předpisy KOOBS, které byly vydány 
v působnosti těchto stanov a v jejich mezích. 
 
4. Ucházet se o členství je možné výhradně v písemné formě vyplněním a podáním 
formuláře žádosti o přijetí za člena KOOBS (dále jen “přihláška”), který je uložen v sídle 
spolku nebo je ke stažení na internetových stránkách KOOBS. Žádost o přijetí z člena 
KOOBS se doručuje do datové schránky KOOBS nebo do sídla KOOBS. 
 
5. V přihlášce musí být pravdivě vyplněny všechny údaje, které jsou po uchazeči o členství 
požadovány. K přihlášce je třeba připojit výpis ze spolkového rejstříku, který nesmí být 
starším než 7 dnů, aktuální platné a účinné stanovy a dokumenty osvědčující zvolení 
orgánů odborové organizace, popřípadě další skutečnosti, které jsou rozhodující o přijetí 
uchazeče za člena KOOBS, tyto dokumenty jsou nedílnou součástí přihlášky. Prezident 
nebo prezidium mohou rozhodnout, že uchazeč musí doložit další skutečnosti potřebné 
pro rozhodnutí o přijetí. Uvedení nepravdivých nebo neplatných nebo neaktuálních údajů, 
zaslání nepravdivých nebo neaktuálních nebo neplatných dokumentů způsobuje 
neplatnost přijetí za člena KOOBS podle § 583 OZ. 
 
6. O přijetí za člena KOOBS rozhoduje na svém zasedání prezidium. Členství vzniká 
dnem rozhodnutí prezidia o přijetí za člena KOOBS, pokud prezidium ve svém rozhodnutí 
nestanoví pozdější datum přijetí za člena KOOBS. 
 
7. Na přijetí za člena KOOBS není právní nárok. 



 

 

8. Stanoví se, že jednání člena odborové organizace sdružené v KOOBS je přičítáno této 
odborové organizaci. 
 

Článek VI 
Zánik členství 

 
1. Členství v KOOBS zaniká: 
a) vystoupením člena z KOOBS, a to ke dni doručení písemného vyrozumění o vystoupení 
člena z KOOBS. Vyrozumění musí být doručeno do datové schránky KOOBS nebo sídla 
KOOBS, 
b) dnem vstupu právnické osoby do likvidace nebo dnem zahájení insolvenčního řízení, 
c) sloučením odborové organizace sdružené v KOOBS s jinou právnickou osobou, 
d) vyloučením. 
 
2. Vyloučit člena lze výhradně v tzv. řízení o vyloučení člena, které je upravené v těchto 
stanovách. Člena KOOBS lze vyloučit tehdy, pokud člen: 
* porušil hrubým způsobem povinnosti vyplývající z členství, 
* porušil zásady slušnosti, kolegiality, dobrých mravů a veřejného pořádku ve vztahu k 
jinému členovi nebo orgánu KOOBS, ke třetí osobě způsobem negativně ovlivňujícím 
KOOBS, totéž platí pro členy odborových organizací sdružených v KOOBS, kdy toto 
jednání je přičítáno k tíži člena KOOBS, 

* byl pravomocně uznán vinným z trestného činu spáchaného úmyslně nebo člen jeho 
statutárního nebo výkonného orgánu byl pravomocně uznán vinným z trestného činu 
spáchaného úmyslně, 

* dopustil se nebo dopouští se jednání, které znemožňuje nebo ztěžuje činnost KOOBS, 
plnění a uskutečňování zájmů a cílů KOOBS, přičemž takové jednání člena odborové 
organizace sdružené v KOOBS je přičítáno k tíži člena, 

* nezaplatil členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené prezidiem, ačkoliv byl na tento 
následek upozorněn. 

 
3. Řízení o vyloučení člena se vede pouze na návrh jakéhokoliv člena KOOBS a o 
vyloučení v I. instanci rozhoduje v souladu s § 240 a § 241 OZ prezident. Vedením řízení o 
vyloučení člena může prezident písemně pověřit člena prezidia, který po skončení řízení 
předloží prezidentovi návrh rozhodnutí ve věci. Návrhem rozhodnutí není prezident vázán.  
Rozhodnutí musí být písemné. Řízení o vyloučení člen se vede ve smyslu zák. č. 
216/1994 Sb. a zák. č. 99/1963 Sb., pokud není těmito stanovami upraveno jinak. Řízení 
je zahájeno dnem doručení oznámení o zahájení řízení o vyloučení členu, o jehož 
vyloučení se řízení o vyloučení vede. 
 
4. Vyloučený člen může podat proti rozhodnutí o vyloučení odvolání ve lhůtě 15 dnů od 
doručení rozhodnutí o vyloučení z KOOBS. Odvolání musí být písemné a musí obsahovat 
odůvodnění. Odvolání se podává do datové schránky KOOBS nebo do sídla KOOBS. O 
odvolání rozhoduje členská schůze. Členská schůze zruší k odvolání člena rozhodnutí o 
jeho vyloučení, pokud odporuje zákonu nebo stanovám. Neshledá-li členská chůze důvody 
pro zrušení rozhodnutí o vyloučení, odvolání zamítne a rozhodnutí o vyloučení potvrdí. 
 
5. Podle § 40h věta druhá zák. č. 216/1994 Sb. se stanoví, že pravomocné rozhodnutí o 
vyloučení může být vydáno ve lhůtě 9 měsíců od zahájení řízení o vyloučení, po uplynutí 
lhůty již nemůže být pro daný skutek člen vyloučen. 
 

Článek VII 
Práva a povinnosti členů 



 

 

 
1. Řádný člen má právo: 
a) účastnit se způsobem upravených v těchto stanovách a vnitřních předpisech jednání 
orgánů KOOBS, 
b) člen odborové organizace sdružené v KOOBS má právo být volen a jmenován do 
orgánů KOOBS, 
c) člen odborové organizace sdružené k KOOBS má právo prostřednictvím této odborové 
organizace požadovat ochranu svých služebních nebo pracovních práv u zaměstnavatele, 
d) má právo svobodně vyjadřovat své názory, 
e) má právo obracet se na prezidenta a prezidium s konstruktivními návrhy, náměty a 
dotazy, které se týkají odborové činnosti, 
f) má právo, aby KOOBS poskytl za úhradu jeho členům benefity, které vyjednal s třetími 
osobami 
g) má právo vyžádat si od KOOBS a od KOOBS obdržet potvrzení zaplacení členských 
příspěvků 
 
2. Člen je povinen: 
a) dodržovat stanovy KOOBS a vnitřní předpisy KOOBS, 
b) pravidelně ve stanovené výši hradit členský příspěvek stanovený podle těchto stanov. 
Porušení tohoto pravidla je hrubým porušením povinnosti člena, 
c) řešit své případné neshody a spory s KOOBS, jejími orgány a mezi členy KOOBS 
navzájem v prvé řadě prokazatelně dohodou a smírem, pokud se to ani při vyvinutí 
maximálního úsilí z obou stran nedaří, pak prokazatelně pomocí civilního práva (zejména 
žalobami v občansko-právním řízení), nástroje práva správního, včetně kárného a 
disciplinárního řízení, a práva trestního užít jen jako ultima ratio. Porušení tohoto pravidla 
je hrubým porušením povinnosti člena, 
d) řádně hospodařit s majetkem KOOBS, pokud je mu svěřen, a řádně jej udržovat a 
ochraňovat před poškozením a zničením, 
e) hájit a chránit zájmy KOOBS, přičemž toto platí i pro členy odborových organizací 
sdružených v KOOBS, 
f) nevstupovat bez písemného svolení KOOBS do záležitostí, které má KOOBS upravené 
smlouvou s třetí osobou. Porušení tohoto pravidla je hrubým porušením povinnosti člena, 
g) člen odborové organizace sdružené v KOOBS je povinen aktivně vykonávat funkci v 
orgánu KOOBS, je-li do něj zvolen nebo jmenován, 
h) neprodleně, nejpozději do tří dnů, hlásit KOOBS všechny změny důležité pro evidenci 
členů, zejména, nikoliv však výlučně, změny ve složení statutárního orgánu, změnu adresy 
sídla, změnu korespondenční adresy, změnu e-mailové adresy, změnu datové schránky a 
dále všechny změny v údajích, které se zapisují do spolkového rejstříku podle zák. č. 
304/2013 Sb. Porušení tohoto pravidla je hrubým porušením povinnosti člena. 
 
3. Čestný člen nemá právo volit a být volen do orgánů KOOBS. Má právo účastnit se 
jednání členské schůze s hlasem poradním.  
 

Článek VIII 
Seznam členů 

 
1. KOOBS vede seznam členů. Podrobnosti o vedení seznamu členů, zápisech a 
výmazech v seznamu členů stanoví vnitřní předpis. 
 
2. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou písemnou žádost od KOOBS potvrzení s 
výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o jeho osobě. 
 



 

 

Článek IX 
Členské příspěvky 

 
1. Výši a druhy členských příspěvků stanovuje svým rozhodnutím prezidium. 
 
2. Způsob placení členských příspěvků stanoví vnitřní předpis. 
 
3. Čestný člen není povinen hradit členský příspěvek. 
 

Článek X 
Vnitřní organizace KOOBS 

 
V souladu s § 243 OZ se stanovuje, že orgány KOOBS jsou: 
 
a) členská schůze, která je nejvyšším orgánem KOOBS, 
b) prezident, který je statutárním orgánem KOOBS, 
c) prezidium, které je výkonným orgánem KOOBS, 
d) kontrolní komise, 
e) inspektor nebo inspektoři BOZP, 
f) fakultativně zřizované orgány rozhodnutím prezidia nebo členské schůze v mezích 
těchto stanov nebo podle vnitřních předpisů. 
 

Článek XI 
Členská schůze 

 
1. Členskou schůzi svolává k zasedání prezident nejméně jedenkrát do roka. Prezident 
také svolá členskou schůzi kdykoliv, pokud tak svým rozhodnutím stanoví prezidium. 
Zasedání členské schůze se svolá elektronickými prostředky komunikace nejméně 30 dnů 
před jeho konáním. Z pozvánky musí být patrné datum, čas, místo zasedání a program 
jednání. Pozvánka se doručuje všem členům prostředky elektronické komunikace.   
 
2. Program jednání členské schůze může být změněn se souhlasem členské schůze. Na 
členské schůzi je možné se souhlasem členské schůze projednat záležitost, která nebyla 
uvedená v pozvánce na zasedání členské schůze. 
 
3. Do působnosti členské schůze náleží: 
 
a) určit hlavní zaměření činnosti KOOBS, 
b) rozhodovat o změně stanov, 
c) schvalovat hospodaření spolku, 
d) hodnotit činnost orgánů KOOBS i jejich členů, 
e) volba a odvolávání členů prezidia, prezidenta a kontrolní komise, 
f) rozhodovat o odvolání člena proti rozhodnutí prezidenta v řízení o vyloučení, 
g) rušit rozhodnutí prezidia, prezidenta a rušit vnitřní předpisy, 
h) zřizovat fakultativní orgány KOOBS, komise, volit do nich členy a odvolávat z nich 

členy nebo jmenovat do nich členy a odvolávat z nich členy, stanovovat jim úkoly a k 
jejich činnosti vydávat vnitřní předpisy, 

i) rozhodovat o zrušení KOOBS s likvidací nebo rozhodovat o přeměně KOOBS, 
j) rozhodovat o členství KOOBS v jiné právnické osobě, 
k) rozhodovat o jakékoliv záležitosti KOOBS, kterou si členská schůze vyhradí k 

rozhodování.    
 



 

 

4. Ten, kdo zasedání svolal, je může odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo 
svoláno.  
 
5. Členská schůze je schopná se usnášet za účasti nejméně 1/2 všech delegátů členských 
odborových organizací. Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů přítomných 
delegátů členských odborových organizací přítomných v době hlasování, přičemž každý 
delegát má jeden hlas. Stanovuje se, že členská schůze může odvolat prezidenta, 
víceprezidenta nebo člena prezidia nebo schválit změnu stanov nebo nové stanovy 
nejméně 2/3 hlasů všech delegátů členských odborových organizací. 
 

Článek XII 
Zasedání členské schůze 

 
1. Zasedání členské schůze zahajuje a řídí prezident nebo pověřený člen prezidia, který 
ověří, zda je členská schůze schopná se usnášet. Poté zajistí volbu předsedajícího 
členské schůze a případně dalších činovníků či komisí členské schůze. Vždy musí být 
zvolen nejméně jeden zapisovatel a nejméně dva ověřovatelé zápisu ze zasedání členské 
schůze. Předsedající členské schůze vede zasedání podle programu zasedání, tím není 
dotčen postup podle čl. XI odst. 2 těchto stanov. 
 
2. Ze zasedání členské schůze se vyhotovuje zápis. Ze zápisu musí být patrné, kdy a kde 
se zasedání konalo, kdy bylo zahájeno, kdy bylo ukončeno, kolik bylo přítomno delegátů, 
předsedajícího schůze, zvolené činovníky schůze a komise schůze, jaká usnesení schůze 
přijala a jakým poměrem hlasů. Nedílnou přílohou zápisu ze zasedání členské chůze je 
prezenční listina a návrhy členů určené k projednání členskou schůzí, které byly písemně 
zaslány KOOBS před členskou schůzí. Zápis z členské schůze podepisuje předsedající, 
zapisovatel a ověřovatelé zápisu. 
 
3. Prezident KOOBS zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze a jeho zaslání 
členům KOOBS, členům prezidia a předsedovi kontrolní komise do 30-ti dnů od skončení 
zasedání členské schůze. Pokud před rozesláním zápisu vznesou ověřovatelé zápisu k 
zápisu písemné připomínky, prodlužuje se lhůta podle věty první na 60 dnů. 
 
4. Hlasování na členské schůzi je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne o hlasování 
tajném, přičemž v tomto případě rozhodne i o proceduře tajné volby. 
 
5. Zasedání členské schůze může probíhat pomocí technických prostředků, podrobnosti 
stanoví vnitřní předpis. 
 

Článek XIII 
Delegáti členské schůze 

 
Delegátem členské schůze KOOBS je zástupce člena, zpravidla statutární orgán nebo 
člen statutárního orgánu člena zapsaný ve spolkovém rejstříku. Pokud je delegátem 
fyzická osoba, která není zapsána ve spolkovém rejstříku, předkládá před začátkem 
členské schůze ověřenou plnou moc k zastupování člena na členské schůzi.  
 

Článek XIV 
Neplatnost rozhodnutí orgánu KOOBS 

 
1. Každý člen KOOBS nebo ten, kdo na tom má právní zájem hodný právní ochrany, může 
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu KOOBS pro jeho rozpor se 



 

 

zákonem nebo stanovami KOOBS, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů KOOBS. 
Dovolat se neplatnosti rozhodnutí či vnitřního předpisu lze u členské schůze podle čl. XI 
odst. 3 písm. g) těchto stanov. 
 
2. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se člen nebo 
osoba uvedená v čl. XIV odst. 1 věta první těchto stanov o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl 
dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. Má se za to, že každý 
člen se dozvěděl o rozhodnutí orgánu KOOBS, bylo-li uveřejněno způsobem stanoveným 
těmito stanovami, a to v den jejich uveřejnění.  
 

Článek XV 
Prezidium a prezident 

 
1. Prezidium je výkonným orgánem KOOBS. Rozhoduje o všech záležitostech, které 
nejsou vyhrazeny členské schůzi, může rovněž rozhodovat o záležitostech uvedených v čl. 
XI odst. 3 písm. h těchto stanov. Prezident je statutárním orgánem KOOBS. Za prezidium 
jedná navenek prezident nebo víceprezident nebo pověřený člen prezidia. 
 
2. Prezidium je devítičlenné a tvoří jej: 
a) prezident 
b) víceprezident  
c) člen prezidia pro právní záležitosti a legislativu 
d) člen prezidia - organizační tajemník 
e) člen prezidia - ekonomický tajemník 
f) 4 členové prezidia 
 
3. Prezidium je kolektivní orgán, který rozhodnutí přijímá většinou hlasů svých členů. 
Prezidenta, víceprezidenta a členy prezidia volí a odvolává členská schůze. Volební 
období prezidenta, víceprezidenta a členů prezidia je šestileté. Do funkce prezidenta, 
víceprezidenta a člena prezidia může být zvolen pouze člen odborové organizace 
sdružené v KOOBS. 
 
4. Prezident jedná za KOOBS navenek, vstupuje za KOOBS do právních vztahů a právně i 
fakticky za KOOBS jedná, dále prezident podle svého rozhodnutí a v mezích těchto stanov 
nejméně jednou za rok nebo z rozhodnutí prezidia svolává členskou schůzi. Prezident 
zastupuje KOOBS v pracovněprávních záležitostech. Prezidenta zastupuje víceprezident 
nebo pověřený člen prezidia. 
 
5. Zasedání prezidia se koná nejméně 4 krát za rok. Prezidium je usnášení schopné, 
pokud se zasedání účastní nejméně 5 členů prezidia. V případě rovnosti hlasů je rozhodují 
hlas prezidenta nebo víceprezidenta nebo člena prezidia uvedeného čl. XV odst. 2 písm. 
c, d, e těchto stanov v uvedeném pořadí.  
 
6. Prezidium a prezident může ukládat kontrolní komisi, fakultativně zřizovaným orgánům 
a komisím, jakož i jejich členům, úkoly a kontrolovat jejich plnění a dohlížet na jejich 
provádění. 
 
7. V případě zániku funkce prezidenta jej v plném rozsahu zastupuje víceprezident, v 
případě zániku funkce prezidenta i víceprezidenta svolá neprodleně prezidium volební 
členskou schůzi, do rozhodnutí členské schůze přecházejí pravomoci prezidenta v plném 
rozsahu na člena prezidia pro právní záležitosti a legislativu. 
 



 

 

Článek XVI 
Vnitřní předpisy 

 
1. Prezidium KOOBS je oprávněno vydávat vnitřní předpisy k provedení práv a povinností 
plynoucích z těchto stanov nebo určení vnitřních a organizačních záležitostí KOOBS. 
Vnitřní předpis lze nazvat libovolným názvem, který nebude matoucí. Vnitřní předpis 
nesmí být v rozporu s těmito stanovami, ani je obcházet. Vnitřní předpisy jsou závazné pro 
všechny orgány KOOBS a pro všechny členy KOOBS. 
 
2. Prezidium schvaluje vnitřní předpis většinou hlasů přítomných členů prezidia.  
 
3. Vnitřní předpis je účinný okamžikem schválení a závazným ode dne jeho zveřejnění. 
 
4. Vnitřní předpis se zveřejňuje ve sbírce vnitřních předpisů na internetových stránkách 
KOOBS. Ve sbírce vnitřních předpisů se též zveřejňují rozhodnutí o zrušení vnitřních 
předpisů. 
 

Článek XVII 
Kontrolní komise 

 
1. Kontrolní komise má tři členy. Členy kontrolní komise volí členská schůze. Volební 
období kontrolní komise je šestileté. V případě zániku funkce člena kontrolní komise, 
doplní její počet na tři svým rozhodnutím prezidium, takto zvolený člen má volební období 
do zasedání nejbližší členské schůze. Kontrolní komise je odpovědná výhradně členské 
schůzi. 
 
2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v prezidium ani v jiném 
fakultativně zřizovaném orgánu KOOBS a komisi KOOBS, dále s funkcí likvidátora. 
 
3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti KOOBS řádně vedeny a vykonává-li KOOBS 
a její jednotlivé orgány a komise činnost v souladu s právními předpisy, zákony a vnitřními 
předpisy KOOBS. Členové kontrolní komise mají právo nahlížet do všech podkladů a 
dokladů KOOBS a mají právo je vyžadovat. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní 
na ně písemně prezidium.  
 
4. Kontrolní komise je povinna nejméně jednou ročně předložit na členské schůzi zprávu o 
činnosti. Zpráva se předkládá v písemné podobě. Zprávu schvaluje členská schůze. 
Předseda kontrolní komise má právo slova na členské schůzi vždy, když o to požádá. 
 
5. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její předseda nebo pověřený člen nejen 
nahlížet do dokladů KOOBS, ale požadovat od členů KOOBS, orgánů a komisí KOOBS a 
zaměstnanců KOOBS vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 
 
6. Kontrolní komise si volí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu. 
 

Článek XVIII 
Inspektor BOZP 

 
Zřizuje se inspektor (inspektoři) BOZP. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis. 
 

Článek XIX 
Soudní zrušení KOOBS 



 

 

 
Soud zruší KOOBS s likvidací na návrh osoby, která má na tom právní zájem, nebo i bez 
návrhu v případě, že KOOBS, ač na to byla soudem upozorněna, vyvíjí činnost zakázanou 
v § 145 OZ, vyvíjí činnost v rozporu s § 217 OZ, nutí třetí osoby k členství ve spolku, k 
účasti na její činnosti nebo k jeho podpoře nebo brání členům z KOOBS vystoupit. 
Ustanovení § 172 OZ není dotčeno. 
 

Článek XX 
Likvidace KOOBS 

 
1. Při zrušení KOOBS s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle 
KOOBS všem členům. Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému 
členovi, který o to požádá. Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i 
bez jeho souhlasu některého ze členů statutárního orgánu KOOBS, není-li to možné, 
jmenuje soud i bez jeho souhlasu některého z členů prezidia KOOBS. Likvidátor 
jmenovaný podle předchozích vět nemůže z funkce odstoupit, může však navrhnout 
soudu, aby jej funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby 
funkci vykonával. 
 
2. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém je to pro splnění 
dluhů KOOBS nezbytné. Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem tak, že jej bezplatně 
převede na dobročinné účely spojené s pomocí úrazem postižených bývalých příslušníků 
bezpečnostních sborů či jejím rodinám, a to po projednání s posledním prezidentem 
KOOBS. 
 
3. Není-li možné s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov, nabídne likvidátor likvidační 
zůstatek organizaci s obdobným účelem jako má KOOBS. Není-li to možné, nabídne 
likvidátor likvidační zůstatek obci, na jejímž území má KOOBS sídlo. Nepřijme-li obec 
nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má KOOBS 
sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému 
účelu. 
 
4. Obdržela-li KOOBS účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, ustanovení § 272 OZ 
se nepoužije a likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí 
příslušného orgánu.      
 

Článek XXI 
Zasedání a zápis z jednání prezidia, kontrolní komise a fakultativně zřizovaných 

orgánů KOOBS 
 

1. Z jednání prezidia musí být pořízen zápis. Zápis se doručuje do 30-ti dnů od zasedání 
prezidia členům KOOBS, členům prezidia a předsedovi kontrolní komise. Zápis podepisuje 
prezident nebo člen prezidia, který jednání předsedal a jeden ověřovatel. 
 
2. Zápis z jednání kontrolní komise se doručuje do 15-ti dnů od zasedání kontrolní komise 
prezidentovi, členům prezidia a členům kontrolní komise. Zápis podepisuje předseda 
kontrolní komise. 
 
3. Zápis z jednání fakultativně zřizovaných orgánů a komisí KOOBS se doručuje do 15-ti 
dnů od zasedání prezidentovi, členům prezidia, předsedovi kontrolní komise a členům 
orgánu nebo komise, která zasedala. Zápis podepisuje předsedající orgánu nebo komise. 
 



 

 

4. Zasedání prezidia, kontrolní komise a fakultativně zřizovaných orgánů může probíhat 
pomocí technických prostředků, podrobnosti stanoví vnitřní předpis.  

 
Článek XXII 
Doručování 

 
1. Doručování se řídí § 45 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., pokud není těmito stanovami nebo 
rozhodnutím prezidia stanoveno jinak. 
 
2. Zápisy z členské schůze, zasedání prezidia, zasedání kontrolní komise a zasedání 
fakultativně zřizovaných orgánů a komisí se doručují do aktuálních e-mailových schránek.  
 
3. Doručuje-li se do aktuální e-mailové schránky, považuje se za okamžik doručení 
písemnosti datum a čas odeslání e-mailu z e-mailové schránky KOOBS. Za tímto účelem 
je každý člen KOOBS povinen sdělit KOOBS e-mailovou schránku, zabezpečit její 
přístupnost a fungování a při její změně toto okamžitě oznámit KOOBS.  
 
4. Doručování v řízení o vyloučení člena se řádí výhradně a bez výjimek podle § 45 a násl. 
zák. č. 99/1963 Sb. 
 

Článek XXIII 
Lhůty 

 
Lhůty se řídí § 55 až § 58 zák. č. 99/1963 Sb. a § 605 až § 608 zák. č. 89/2012 Sb. 
 

Článek XXIV 
Nahlížení do dokumentů KOOBS 

 
1. Originály dokumentů KOOBS jsou uloženy v sídle KOOBS. 
 
2. Nahlížení je umožněno členům KOOBS a osobám, které na tom mají právní zájem za 
podmínek, které určí vnitřní předpis. 
 

Článek XXV 
Jmění a hospodaření KOOBS 

 
1. Jmění KOOBS je tvořeno nemovitým a movitým majetkem a finančními prostředky. 
Slouží zejména k uspokojování potřeb členů a k zabezpečování činnosti. Zdrojem jmění 
KOOBS jsou zejména členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti a příjmy z jiných 
právních důvodů. 
 
2. Nakládat se jměním KOOBS jsou orgány a komise KOOBS povinny s péčí řádného 
hospodáře, pečlivě a s potřebnými znalostmi. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, 
kdo mohl při svém rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně 
a v obhajitelném zájmu KOOBS. 
 
3. Hospodaření KOOBS může být konkrétněji a detailněji upraveno vnitřním předpisem.  
 

Článek XXVI 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 



 

 

1. Tyto stanovy komplexně a úplně mění s účinností od jejich přijetí veškeré dosud vydané 
stanovy. Jejich účinnost je stanovena v zápatí těchto stanov.  
 
2. Dosavadní platné a účinné prováděcí předpisy se dnem nabytí účinnosti těchto stanov 
stávají vnitřními předpisy podle těchto stanov. 
 
3. Vnitřní předpisy, jejichž přijetí stanoví tyto stanovy, musí být přijaty do jednoho roku od 
nabytí účinnosti těchto stanov. Do přijetí vnitřního předpisu rozhoduje usnesením 
prezidium. 
 
4. Členové orgánů a komisí KOOBS zvolení podle předchozích stanov se stávají členy 
zvolenými podle těchto stanov, přičemž volební období se ale neprodlužuje. V případě, že 
je kdykoliv v mezidobí funkčního období zvolen do orgánu nebo komise KOOBS nový 
člen, jeho funkční období končí s řádným funkčním obdobím orgánu nebo komise KOOBS. 
Volební období běží členům orgánů a komisí KOOBS podle těchto stanov ode dne 
24.10.2018. 
 
5. Členové KOOBS jsou povinni splnit všechny podmínky členství podle čl. V odst. 1 
těchto stanov do 31.12.2020, jinak jejich členství zaniká uplynutím dne 31.12.2020.  
 
6. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení.   
 
 
 
Tyto stanovy byly přijaty po řádném procesu přijetí dne 4.11.2020. 
 
 
 


