Nezávislá odborová organizace Policie ČR
Liberec

Pastýřská 375/3
460 01 Liberec

STANOVY
Nezávislé odborové organizace Policie České republiky Liberec
Hlava I.
Preambule
Nezávislá odborová organizace Policie České republiky Liberec, IČO: 70693986, se sídlem Pastýřská
375/3, 460 01 Liberec, zapsaná v souladu s ust. § 26, § 121 a § 125 zákona č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále též jako ZoVPFO) ve spolkovém rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle L 11765/RD12/KSUL, Fj 31965/2018/KSUL
(dále v těchto stanovách již jen jako NOO PČR Liberec nebo Nezávislá odborová organizace PČR
Liberec nebo Nezávislá odborová organizace Policie ČR Liberec);
-

která je právnickou osobu ve smyslu ustanovení § 20 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále též jako o. z.),

-

která je současně též ve smyslu ust. § 3025 odst. 1 o. z. odborovou organizací, na kterou se
přiměřeně její povaze zástupce zaměstnanců (resp. příslušníků ve služebním poměru)
a zaměstnavatelů (resp. bezpečnostního sboru) podle mezinárodních smluv, kterými je Česká
republika vázána, a které upravují svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se
sdružovat, užijí a vztahují ustanovení občanského zákoníku o spolcích,

prostřednictvím svých členů přijímá a vydává tyto stanovy, jakožto zakladatelské právní jednání
právnické osoby, jež zcela mění veškerá dosavadní zakladatelská právní jednání. Činí tak s plným
srozuměním, že tyto stanovy závazně upravují zejména vzájemná práva a povinnosti členů ke spolku
(NOO PČR Liberec), jakož i naopak; a dále upravují autonomní úpravu vnitřních vztahů spolku
(NOO PČR Liberec), jeho organizační, funkční a materiální zřízení, jakož i další vymezená práva
a povinnosti.
Hlava II.
Účel NOO PČR Liberec
čl. 1
1) NOO PČR Liberec je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se v mezích ust. § 214 an. o. z.,
spolčili za účelem uplatňování společného zájmu k ochraně svých zájmů, jakož i k jejich naplňování.
NOO PČR Liberec je pak zejména účelově a materiálně odborovou organizací, sdružující výhradně
na základě dobrovolnosti příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů, zaměstnance Ministerstva
vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva Financí (dále jen jako ministerstvo), organizačních
složek státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva, Hasičského záchranného sboru České republiky,
Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky (dále též jako VS), Generální
inspekce bezpečnostních sborů (dále též jako GIBS).
2) NOO PČR Liberec je dle ust. § 20 o. z. právnickou osobou, mající dle ust. § 118 o. z. právní osobnost
od svého vzniku, tedy od 15. září 2000. NOO PČR Liberec v právních vztazích jedná svým jménem
a za porušení svých závazků odpovídá svým majetkem. Členové NOO PČR Liberec nikterak neručí
za dluhy spolku (NOO PČR Liberec). NOO PČR Liberec výsostně rozhoduje o cílech a zaměření své
činnosti, jakož i o 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.
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3) Hlavní činností NOO PČR Liberec může být uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování
je tato odborová organizace založena. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností NOO
PČR Liberec být nemůže. Vedle hlavní činnosti uvedené v ust. čl. 2 této hlavy může NOO PČR
Liberec vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající i v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti, je-li její účel výhradně v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku NOO
PČR Liberec. Zisk z činnosti NOO PČR Liberec lze použít pouze pro spolkovou (odborovou) činnost
včetně správy odborové organizace.
Hlavní činností NOO PČR Liberec může být uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování
je tato odborová organizace založena. Vedle hlavní činnosti uvedené v ust. čl. 2 této hlavy může NOO
PČR Liberec vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající i v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti, je-li její účel výhradně v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku NOO
PČR Liberec. Zisk z činnosti NOO PČR Liberec lze použít pouze pro spolkovou (odborovou) činnost
včetně správy odborové organizace.
4) Statutárním orgánem NOO PČR Liberec je předsednictvo. Jeho jménem jedná a navenek v právních
jednáních zastupuje předseda předsednictva, v mezích těchto stanov pak též místopředseda
předsednictva či pověřený člen předsednictva. Ustanovením věty předchozí však nejsou dotčena
práva a povinnosti ze zastoupení dle příslušných ustanovení zákona, resp. oprávnění NOO PČR
Liberec k určitým právním či i faktickým jednáním zmocňovat třetí osoby.
čl. 2
Předmět činnosti a vymezení zájmů NOO PČR Liberec
1)

Hlavní činností a účelem NOO PČR Liberec je zejména, (nikoliv však výlučně) naplňování poslání
odborové organizace v rámci bezpečnostních sborů ve smyslu zvláštního právního předpisu
upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, a to pak převážně:
a) prosazování, ochrana a rozvoj oprávněných zájmů, sociálních jistot a práv příslušníků
bezpečnostních sborů (dále jen příslušníků) a zaměstnanců, souhrnně dále jako jen členů,
b) ochrana a zlepšování podmínek pro výkon služby a pracovních podmínek příslušníků
a zaměstnanců, včetně podílu na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho
kontroly,
c) zajišťování zpráv, informací pro své členy a zajištění projednání záležitostí, které se týkají výkonu
služby a práce členů. To vše zejména jednáním mezi bezpečnostním sborem a příslušníky (členy)
nebo jednáním mezi bezpečnostním sborem a příslušným orgánem odborové organizace
za účelem dosažení shody o podmínkách výkonu služby příslušníků a pracovních podmínek
zaměstnanců. V tomto smyslu pak zejména:
-

projednat a zaujmout stanovisko k podkladům potřebným pro systemizaci služebních míst
bezpečnostního sboru,
projednat a zaujmout stanovisko k systému hodnocení a odměňování členů v rámci
bezpečnostních složek a k vývoji služebních příjmů,
být informován o příslušníkovi/členovi přijatém do služebního nebo pracovního poměru,
případně o propuštění nebo ukončení pracovního poměru,
projednat a zaujmout stanovisko k návrhům rozhodnutí týkajících se skončení služebního
nebo pracovního poměru člena,
projednat a zaujmout stanovisko k návrhům služebních předpisů, které se týkají podmínek
výkonu služby členů,
projednat a zaujmout stanovisko k návrhům na rozvržení doby služby,
projednat a zaujmout stanovisko k návrhům na zlepšení podmínek výkonu služby a tyto
návrhy předkládat,
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být zúčastněn v hodnotících a poradních orgánech služebního funkcionáře,
vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby.

d) zajištění specifických informací o pravděpodobném vývoji zaměstnanosti v bezpečnostním sboru,
stavu a struktuře příslušníků a zaměstnanců v bezpečnostním sboru, základních podmínkách
výkonu služby a jejich změnách a stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby,
e) poskytování bezplatného právního poradenství a právní pomoci členům NOO PČR Liberec
v souladu s příslušnými prováděcími předpisy NOO PČR Liberec, které jsou vydány v mezích
a v působnosti těchto stanov,
f) poskytování sociální podpory členům,
g) činí tak z vlastních zdrojů či ve spolupráci s dalšími právnickými subjekty.
2) Ve vztahu k tzv. řádným členům - veteránům - je účelem NOO PČR Liberec také:
a) ochrana základních lidských práv a svobod a evropských standardů v seniorském věku,
s přihlédnutím k omezením v tomto smyslu daným možnostmi a povahou NOO PČR Liberec,
jako odborové organizace působící u bezpečnostních složek,
b) ochrana a prosazování oprávněných zájmů z hlediska sociálního a společenského postavení
a ochrana zdraví, s přihlédnutím k omezením v tomto smyslu daným možnostmi a povahou NOO
PČR Liberec, jako odborové organizace působící u bezpečnostních složek,
3) Při prosazování, ochraně a rozvoji oprávněných zájmů, sociálních jistot a práv svých členů postupuje
NOO PČR Liberec v souladu s právními předpisy a se stálým zřetelem k dodržování demokratických
principů.
4) NOO PČR Liberec při prosazování svých cílů může kooperovat s jinými odborovými organizacemi,
spolky a dalšími subjekty, včetně zahraničních. NOO PČR Liberec může být členem tuzemských
nebo mezinárodních odborových společenství, to vše se stálým respektem k omezením daným
spolkovou povahou a vyjádřeným zejména v ust. čl. 1 odst. 3 této hlavy stanov.
Hlava III.
Členství
čl. 3
O členství obecně
1) Členem NOO PČR Liberec, bez ohledu na druh či kategorii členství, je osoba, která:
a) byla kdykoliv od založení NOO PČR Liberec 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 NOO PČR Liberec a nikomu nesmí být
bráněno vystoupit z této odborové organizace. Členové spolku neručí za jeho dluhy.
3) Členství v NOO PČR Liberec se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
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čl. 4
Druhy členství v NOO PČR Liberec
1) V souladu s ust. § 220 o. z., členství v NOO PČR Liberec je:
a) řádné (čl. 4 odst. 2, této hlavy),
b) čestné (čl. 4 odst. 3, této hlavy).
2) Řádným členem je:
a) osoba, která (i.) je ve služebním, pracovním, či obdobném poměru k bezpečnostnímu sboru, resp.
k subjektu uvedeném v ust. čl. 1 odst. 1 hlavy II. těchto stanov, (ii.) byla přijata za řádného člena
rozhodnutím příslušného orgánu NOO PČR Liberec, či u které platí fikce řádného členství dle čl.
20 odst. 8 hlavy VI. těchto stanov, (iii.) u které nenastaly skutečnosti mající za následek zánik
tohoto druhu a kategorie členství, resp. u které stále trvá její členství, a (iv.) která nesplňuje
podmínky řádného člena – veterána - dle ust. čl. 4 odst. 2 písm. b) této hlavy, resp. která nebyla
za řádného člena – veterána - přijata, či u které nedošlo ve smyslu ust. čl. 20 odst. 8 hlavy VI.
těchto stanov k přechodu kategorie členství dle tohoto ustanovení na řádného člena veterána,
b) též osoba, která již nesplňuje podmínky uvedené v ust. čl. 4 odst. 2 písm. a) bodu (i.), a u které
nastaly skutečnosti mající za následek zánik tohoto druhu a kategorie členství (zánikem služebního
poměru) a současně bylo příslušným orgánem rozhodnuto o jejím členství či nastaly dle těchto
stanov skutečnosti mající za následek přechod do kategorie členství – veterán. Osoba splňující
podmínky členství dle tohoto ustanovení je dále v těchto stanovách označena jako řádný člen –
veterán, či jen jako veterán. Není-li v těchto stanovách stanoveno výslovně jinak, má řádný člen
veterán práva a povinnosti řádného člena. Tam, kde tyto stanovy určují řádnému členovi
veteránovi jiná (zejména užší) práva oproti členovi uvedenému v čl. 4 odst. 2 písm. a) těchto
stanov, činí tak zejména z důvodu disproporce v příspěvkových povinnostech a dále
s přihlédnutím k absenci aktivní služby veterána u bezpečnostního sboru.
Veteránem ve smyslu těchto stanov je pak osoba z řad bývalých příslušníků bezpečnostních sborů,
jejíž služební poměr skončil v souvislosti se splněním podmínek nároku na výsluhový příspěvek,
a z řad bývalých zaměstnanců bezpečnostních sborů, ministerstva, organizačních složek státu,
zřízených k plnění úkolů ministerstva, jejichž pracovní poměr, který trval nejméně 15 let, skončil
v souvislosti se splněním podmínek nároku na starobní, plný invalidní důchod nebo částečný
invalidní důchod, a to za předpokladu předchozího členství v NOO PČR Liberec po dobu nejméně
jednoho roku. Stanoví se, že výbor je oprávněn svým rozhodnutím jmenovitě či pro určité druhově
vymezené skutkové, či kauzální případy, na návrh uchazeče o členství kategorie veterán,
prominout splnění některých předpokladů pro přijetí uvedených v tomto ustanovení
Veteránem se pak člen NOO PČR Liberec stává: (i.) přijetím za řádného člena – veterána, či (ii.)
pokud u něj došlo ve smyslu těchto stanov k přechodu kategorie členství na řádného člena
veterána.
3) Čestným členem je osoba, která byla výslovně za čestného člena příslušným orgánem NOO PČR
Liberec přijata. Čestný člen nemusí splňovat podmínky žádné z kategorií řádného členství dle ust. čl.
4 odst. 2. Ustanovení čl. 5 odst. 1 tím není dotčeno.
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čl. 5
Podmínky členství, vznik členství
1) Řádným členem NOO PČR Liberec se může stát osoba, která splňuje podmínky pro přijetí
do služebního poměru dle zvláštního právního předpisu1, a která je ve služebním poměru nebo
pracovněprávním vztahu k některé organizační složce státu či bezpečnostnímu sboru uvedenému
v ust. čl. 1 odst. 1 hlavy II. těchto stanov. Stanovuje se, že u řádných členů, kteří jsou pouze
v pracovněprávním vztahu k některé organizační složce státu či bezpečnostnímu sboru uvedenému
v čl. 1 odst. 1 hlavy II. těchto stanov, se požadavek věty předchozí ke splnění podmínek dle zvláštního
právního předpisu1 uplatní jen přiměřeně2.
Čestným členem se pak může stát plně svéprávný člověk.
a) Členem NOO PČR Liberec se nemůže stát osoba, u které bylo již dříve rozhodnuto o zániku
členství v NOO PČR Liberec vyloučením, nerozhodne-li výbor o udělení výjimky z tohoto
pravidla. Členem NOO PČR Liberec se nemůže stát osoba, která žádá o přijetí za řádného člena
dle čl. 4 odst. 2 písm. a) této hlavy, a která by jinak splnila podmínky pro přijetí, avšak neprojevila
kvalifikovaný souhlas se srážkami ze mzdy či platu za účelem úhrady členského příspěvku. Věta
předchozí neplatí pro ty z členů, kteří dle stanov či rozhodnutí příslušného orgánu NOO PČR
Liberec členské příspěvky nejsou povinni platit, či jsou od nich osvobozeni, nebo se jedná o člena
veterána.
2) Po vzniku NOO PČR Liberec může členství, ať již jakéhokoliv druhu či kategorie, vzniknout jen
přijetím za člena. Tím není dotčena úprava přechodu členství dle těchto stanov.
3) V souladu s ust. § 233 odst. 2 o. z., bez dalšího platí, že ten, kdo se uchází o členství, projevuje tím
vůli být vázán stanovami NOO PČR Liberec od okamžiku, kdy se stane členem NOO PČR Liberec.
Stejně tak projevuje vůli být vázán i prováděcími předpisy NOO PČR Liberec, které byly vydány
v působnosti těchto stanov a v jejich mezích.
4) Ucházet se o členství v NOO PČR Liberec je možné výhradně v písemné formě, a to vyplněním
a podáním formuláře žádosti o přijetí za člena NOO PČR Liberec, který je uložen v sídle NOO PČR
Liberec, či též na intranetových stránkách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, odkaz
Odbory, NOO PČR Liberec. Žádost o přijetí za člena NOO PČR Liberec se doručuje do sídla NOO
PČR Liberec.
5) Členství v NOO PČR Liberec vzniká dnem, kdy orgán určený k přijetí uchazeče za člena vydal
rozhodnutí o přijetí. Má se za to, že rozhodnutí o přijetí za člena je vydáno v den, který je uveden
v takovém rozhodnutí a není-li případně takový údaj v rozhodnutí uveden, pak v den, kdy bylo
odesláno rozhodnutí o přijetí uchazeči. Způsob doručování se řídí prováděcím předpisem vydaným
na základě těchto stanov. Uchazeč o členství uvede v žádosti o členství zejména: jméno, příjmení,
rodné číslo, bydliště, služební číslo (OEČ, bylo-li uchazeči o členství přiděleno), svou elektronickou
adresu a dále skutečnosti rozhodující pro přijetí či nepřijetí za člena ve smyslu těchto stanov, a dále
údaj o jaký druh či kategorii členství se uchází.
6) Členství v NOO PČR Liberec se prokazuje členským průkazem. Průkaz veterána se od ostatních
průkazů odlišuje označením „Veterán“ a příslušným logem. Členské průkazy vydává NOO PČR
Liberec, jehož jsou majetkem. Současný členský průkaz zůstává v platnosti, pokud výbor toto
nezmění svým opatřením.
§ 13 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ust. § 13 odst. 1 písm. d), e), g), h) a i) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
se pro tyto případy neužije
1
2
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čl. 6
Zánik členství
1) Členství v NOO PČR Liberec zaniká:
a) vystoupením člena z NOO PČR Liberec, a to ke dni doručení písemného vyrozumění
o vystoupení člena výhradně k rukám člena předsednictva NOO PČR Liberec či k rukám
pověřené osoby k vedení členské agendy,
b) dnem skončení služebního nebo pracovního poměru člena u organizační složky státu či
bezpečnostního sboru uvedeného v čl. 1 odst. 1 hlavy II. těchto stanov; to neplatí v případě, kdy
člen je nebo se bezprostředně po skončení služebního nebo pracovního poměru stane poživatelem
starobního důchodu, invalidního důchodu nebo výsluhového příspěvku a dojde u něj k přechodu
členství dle těchto stanov,
c) vyloučením,
d) úmrtím.
2) V případě, kdy byl členovi NOO PČR Liberec ukončen služební poměr či pracovní poměr
u organizační složky státu či bezpečnostního sboru uvedeného v ust. čl. 1. odst. 1 hlavy II. těchto
stanov, přičemž takový člen se tomuto ukončení služebního či pracovního poměru právně brání,
skončí ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) této hlavy členství v NOO PČR Liberec právní mocí rozhodnutí
o posledním opravném prostředku podaném proti rozhodnutí o ukončení služebního či pracovního
poměru. Opravným prostředkem dle věty předchozí se však již nemíní ústavní stížnost, žaloba
na obnovu řízení, či žaloba pro zmatečnost. Toto ustanovení neplatí, pokud člen, jemuž byl ukončen
pracovní či služební poměr, nevyrozumí a neprokáže předsedovi, či k vedení členské agendy
pověřenému členu podání procesních či jiných relevantních právních úkonů, proti takovémuto
ukončení, nejpozději do 30 dnů po obdržení právního úkonu, kterým mu byl pracovní či služební
poměr ukončen. Po dobu, kdy se člen dle tohoto ustanovení brání svému propuštění z pracovního či
služebního poměru, může být rozhodnutím výboru osvobozen zcela nebo zčásti od povinnosti platit
členský příspěvek. O osvobození dle věty předchozí však musí člen požádat nejpozději do 30 dnů
ode dne ukončení služebního či pracovního poměru, kterému se hodlá bránit.
3) Vyloučit lze člena výhradně v tzv. kárném řízení, upraveném v těchto stanovách a v jejich mezích též
prováděcím předpisem vydávaným výborem. Vyloučit lze člena NOO PČR Liberec tehdy, pokud
člen:
- porušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z členství,
- porušil zásady slušnosti, kolegiality, dobrých mravů a veřejného pořádku ve vztahu k jinému
členovi, ke třetí osobě způsobem negativně ovlivňujícím NOO PČR Liberec, nebo tyto zásady
porušil i ve vztahu k orgánu NOO PČR Liberec,
- byl pravomocně uznán vinným z trestného činu spáchaného úmyslně,
- nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě, ačkoliv byl na tento následek upozorněn.
4) Kárné řízení se vede z podnětu kteréhokoliv člena a o vyloučení rozhoduje v souladu s ust. § 240 a §
241 o. z. v I. stupni výbor. Tento orgán, rozhodující o vyloučení v prvém stupni, je povinen člena
seznámit s důvody svědčícími pro jeho vyloučení a se skutečností, že s ním bylo zahájeno řízení
o vyloučení (kárné řízení). Dnem doručení oznámení o kárném řízení k členovi se zahajuje kárné
řízení. Člen, o jehož vyloučení se jedná, má právo do 15 dnů od doručení vyrozumění o kárném řízení
žádat o vysvětlení a uvést i doložit vše, co se týká projednávané věci, neurčí-li příslušný orgán
(či prováděcí předpis) lhůtu delší. Po uplynutí takto stanovené lhůty vydá výbor rozhodnutí
o vyloučení člena či o zastavení kárného řízení.
V souladu s ust. § 241 o. z., platí, že člen, který byl dle předchozích vět vyloučen, může do patnácti
dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení
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přezkoumala rozhodčí komise (odvolání). Rozhodčí komise zruší k odvolání žalovaného člena
rozhodnutí o jeho vyloučení, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení
člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech. Neshledá-li rozhodčí komise důvody
pro zrušení rozhodnutí, odvolání zamítne a rozhodnutí o vyloučení potvrdí.
5) Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí rozhodčí komise o svém
vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li
mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením
zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.
6) Kárné řízení dle ust. čl. 6 odst. 3, 4 a 5 této hlavy může dále upravit prováděcí předpis vydaný
v mezích těchto stanov. Není-li takový prováděcí předpis vydán, řídí se kárné řízení předně těmito
stanovami a dále pak ust. § 40e až 40k zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů (dále též jako ZoRŘ). V souladu s ust. § 40h věty druhé ZoRŘ se stanoví,
že pravomocné rozhodnutí orgánu NOO PČR Liberec v kárném řízení dle tohoto ust. může být
vydáno ve lhůtě 9 měsíců od zahájení kárného řízení. Po uplynutí této lhůty zaniká odpovědnost
za porušení povinností člena dle ust. čl. 6 odst. 3 těchto stanov a pro daný skutek již člen nemůže být
vyloučen.
čl. 7
Práva a povinnosti členů, další způsob vzniku práv a povinností členů
1) Řádný člen má právo:
a) účastnit se způsobem upraveným v těchto stanovách či prováděcích předpisech,
- jednání orgánů NOO PČR Liberec, pokud se jednání týká otázek souvisejících s jeho
služebním nebo pracovním poměrem nebo členstvím v NOO PČR Liberec,
b) navrhovat kandidáty do orgánů NOO PČR Liberec,
c) volit a být volen do orgánů NOO PČR Liberec,
d) požadovat odborovou ochranu svých služebních či pracovních práv,
e) využívat bezplatné právní pomoci ve smyslu řádu právní pomoci NOO PČR Liberec
a odborových organizací, jichž je NOO PČR Liberec členem (za podmínek stanovených těmito
odborovými organizacemi) a dalších výhod, poskytovaných členům,
f) obracet se na všechny orgány NOO PČR Liberec s připomínkami, návrhy, náměty a dotazy, které
se týkají odborové činnosti a být informován o jejich stanovisku, řešení a vyřízení věci; má právo
být přizván k projednávání takových otázek,
g) svobodně vyjadřovat své názory,
h) na informace o činnosti NOO PČR Liberec,
i) vyžádat si u NOO PČR Liberec a obdržet potvrzení o zaplacení členských příspěvků pro daňové
účely,
2) Členské benefity uvedené v ustanovení odstavce 1 písm. e) tohoto ustanovení se odepírají členovi,
který neuhradil stanovený členský příspěvek, pokud výbor výslovně nerozhodne jinak.
3) Člen je povinen:
a) dodržovat stanovy a prováděcí předpisy NOO PČR Liberec, a pokud možno aktivně se účastnit
činnosti NOO PČR Liberec,
b) řádně hospodařit s majetkem NOO PČR Liberec, je-li mu svěřen,
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c) pravidelně měsíčně hradit členský příspěvek určený těmito stanovami či členskou schůzí, a to
způsobem určeným těmito stanovami, upraveným vnitřním předpisem,
d) aktivně vykonávat funkci v odborovém orgánu, je-li do něj zvolen. Takovou funkcí se pro účely
toho ustanovení míní i funkce zvoleného delegáta či zvoleného náhradníka,
e) hájit a chránit zájmy NOO PČR Liberec,
f) hlásit příslušnému odborovému orgánu všechny změny důležité pro evidenci členů,
g) při ukončení členství vrátit členský průkaz.
4) Porušení povinností uvedených v ust. čl. 7 odst. 3) této hlavy je závažné porušení povinností člena.
5) Ustanovení čl. 7 této hlavy se na veterána užije jen přiměřeně, nestanoví-li tyto stanovy jinak.
Bez dalšího platí, že člen veterán je oprávněn volit a být volen do orgánů NOO PČR Liberec.
Je oprávněn volit a být volen do fakultativně zřizovaných orgánů NOO PČR Liberec, jakož i volit
a být volen jako delegát či náhradník pro konání členské schůze.
6) Čestný člen nemá právo volit a být volen. Není oprávněn čerpat z ekonomických a jiných sociálních
benefitů organizace, pokud výbor nerozhodne jinak. Je oprávněn být členem fakultativně zřizovaných
orgánů NOO PČR Liberec, případně být zvolen členem kontrolní a rozhodčí komise.
čl. 8
Seznam členů, delegátů a náhradníků
NOO PČR Liberec vede seznam členů. Zápisy a výmazy do seznamu členů provádí jen předseda
předsednictva či k vedení členské agendy pověřený člen předsednictva nebo výboru. Seznam členů
slouží pro evidenční, kontrolní a účetní účely NOO PČR Liberec s tím, že seznam členů je přístupný
předsedovi předsednictva, členům výboru, členům kontrolní komise, v případě voleb volební
a mandátové komisi. Seznam členů není přístupný členům. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou
žádost od NOO PČR Liberec na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje
o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může
o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení
žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
Součástí agendy vedení seznamu členů je i vedení seznamu delegátů a jejich náhradníků, který je
členům přístupný na vyžádání.
čl. 9
Členské příspěvky, výše a způsob jejich placení a způsoby rozdělení v organizaci
1) Výše členského příspěvku:
a) Výše členského příspěvku pro řádného člena uvedeného v ust. čl. 4 odst. 2 písm. a) těchto stanov
se stanovuje ve výši 200,- Kč. Členský příspěvek je splatný v plné výši za každý byť jen započatý
měsíc, ve kterém trvá členství člena k NOO PČR Liberec,
b) Členský příspěvek řádného člena – veterána stanoví svým prováděcím předpisem NOO PČR
Liberec, který je pro členy NOO PČR Liberec plně závazný,
c) Čestný člen nemá povinnost členský příspěvek hradit, pokud se tak sám nerozhodne.
2) Výbor je oprávněn stanovit vnitřním předpisem jmenovitě či pro určité druhově vymezené skutkové,
či sociální případy, jinou výši členského příspěvku či osvobodit od placení členských příspěvků (např.
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při čerpání mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti, karanténě,
při sporech o ukončení pracovního či služebního poměru, apod.).
3) Členský příspěvek je ve výši stanovené pro člena toho či onoho druhu a kategorie stanovami
či rozhodnutím orgánu NOO PČR Liberec splatný, vždy v každém, byť jen započatém, měsíci,
ve kterém trvá členství. Výbor určí místo, způsob a splatnost členského příspěvku svým prováděcím
předpisem, který je pro členy závazný. Není-li stanoveno jinak prováděcím předpisem, má se za to,
že příspěvek je splatný nejpozději do 15. dne každého následujícího měsíce.
Příspěvek je splatný na bankovní účet NOO PČR Liberec, který je uveden v prováděcím předpisu,
vydaném v mezích těchto stanov výborem.
4) Příjmy z členských příspěvků jsou příjmem NOO PČR Liberec.
Hlava IV.
Vnitřní organizace NOO PČR Liberec
čl. 10
Orgány organizace
V souladu s ust. § 243 o. z., jsou orgány NOO PČR Liberec statutární orgán a nejvyšší orgán, výbor,
kontrolní komise, rozhodčí komise a další tzv. fakultativně zřizované orgány, které jsou zřízeny
rozhodnutím výboru v mezích mu daných těmito stanovami či těmito stanovami samotnými. NOO
PČR Liberec má tyto orgány:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

členská schůze, která je nejvyšším orgánem NOO PČR Liberec,
předsednictvo, které je statutárním orgánem NOO PČR Liberec,
výbor NOO PČR Liberec,
rozhodčí komise,
kontrolní komise,
fakultativně zřizované orgány, které jsou zřízeny rozhodnutím výboru v mezích mu daných
těmito stanovami či těmito stanovami samotnými.
díl I.
čl. 11
Členská schůze NOO PČR Liberec

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem NOO PČR Liberec, do její působnosti náleží:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

určit hlavní zaměření činnosti,
rozhodnout o změně stanov,
schválit výsledek hospodaření,
schválit rozpočet NOO PČR Liberec, navržený výborem,
hodnotit činnost dalších orgánů NOO PČR Liberec i jejich členů,
volba a odvolávání členů a náhradníků do výboru,
volba a odvolávání předsedy předsednictva, dále členů předsednictva,
volba a odvolávání členů rozhodčí a kontrolní komise,
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i) vydávat rozhodnutí o výši členského příspěvku tam, kde to tyto stanovy ukládají členské
schůzi,
j) rušit rozhodnutí a prováděcí předpisy vydané výborem NOO PČR Liberec,
k) rozhodnout o zrušení NOO PČR Liberec s likvidací nebo o její přeměně,
l) rozhodovat o spolupráci s dalšími odborovými organizacemi či o jejím ukončení,
m) rozhodovat o účasti v národních či mezinárodních odborových společenstvích či o jejím
ukončení,
n) rozhodovat závazně o jakékoliv záležitosti, kterou si k rozhodnutí vyhradí členská schůze
dvěma třetinami hlasů přítomných delegátů.
2) Členskou schůzi svolává k zasedání předseda předsednictva nejméně jedenkrát do roka. Předseda
předsednictva svolá zasedání členské schůze vždy z podnětu alespoň 10% všech členů NOO PČR
Liberec nebo 2/3 členů kontrolní komise (tzv. kvalifikovaný podnět). Nesvolá-li předseda
předsednictva zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení kvalifikovaného podnětu k jeho
rukám, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady NOO PČR Liberec
sám.
Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem, zejména pak způsobem stanoveným
ve stanovách pro doručování, a to nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé
místo, čas a pořad zasedání. Pozvánka se doručuje způsobem stanoveným v těchto stanovách všem
členům NOO PČR Liberec.
Je-li zasedání svoláno v souladu se stanovami, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému
v podnětu či pozvánce změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět ke svolání podal. Na členské schůzi
je však vždy možno projednat i záležitost, která nebyla v pozvánce, navrhne-li tak kdykoliv výbor.
Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů - delegátů se ho účastnit.
Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li
se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí svolavatel členům - delegátům, kteří
se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. Delegáti jsou povinni náhradu
těchto nákladů uplatnit u svolavatele dle věty předchozí nejpozději do 10 dnů ode, kdy se zasedání
mělo konat, jinak jejich právo na náhradu vynaložených nákladů zaniká.
Je-li zasedání svoláno nikoliv předsedou, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se
souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.
3) Delegáty členské schůze jsou všichni členové NOO PČR Liberec s výjimkou čestných členů.
4) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nejméně 1/2 členů - delegátů. Usnesení přijímá
většinou hlasů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas, není-li v těchto stanovách
pro určitou záležitost stanoveno jinak. Členská schůze může schválit změnu stanov a odvolat
předsedu či člena výboru nejméně 2/3 hlasů všech členů - delegátů NOO PČR Liberec.
5) Není-li členská schůze usnášení schopná, svolá ten, kdo schůzi svolal, náhradní členskou schůzi se
stejným programem tak, aby se mohla uskutečnit nejdéle do dvou měsíců ode dne, na který byla
původní členská schůze svolána. Náhradní členská schůze je usnášení schopná, disponují-li členové
- delegáti alespoň 10 procenty hlasů.
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čl. 12
Zasedání a projednání záležitostí na členské schůzi
1) Zasedání členské schůze zahajuje a řídí zpravidla předseda předsednictva nebo pověřený člen
předsednictva NOO PČR Liberec, který ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí
volbu dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy či jednací řád, který byl jako prováděcí
předpis v mezích těchto stanov vydán výborem. Předsedající vede zasedání tak, jak byl jeho pořad
ohlášen, ledaže výbor doplní dle svých oprávnění pořad zasedání o další záležitosti, či pokud se
členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen se souhlasem
nadpoloviční většiny přítomných členů či na základě usnesení výboru.
2) Předsedající zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí
být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné
další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis
podepisuje předsedající a nejméně dva ověřovatelé zápisu, které členská schůze k tomuto úkolu
povolá (zvolí). Každý člen organizace může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených
stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle NOO PČR Liberec.
čl. 13
Hlasování mimo zasedání
1) Orgány organizace mohou rozhodovat hlasováním technickými prostředky písemně mimo zasedání.
2) Hlasování technickými prostředky se provádí zasláním návrhu prostřednictvím e-mailu, případně
korespondenčně nebo jiným elektronickým způsobem. Návrh je doručen 5. dnem po odeslání.
3) Návrh obsahuje:
a)
b)
c)

návrh usnesení, odůvodnění, případně podklady nebo odkazy na ně,
údaj o lhůtě, ve které se má člen orgánu doručit své vyjádření; není-li lhůta uvedena, považuje
se za určenou lhůtu 15. den od doručení návrhu,
údaj o adrese, na kterou se vyjádření doručí; není-li tento údaj vyznačen, odesílá se na e-mail,
ze kterého byl návrh rozeslán.

4) Orgán organizace oznámí členům stejným způsobem, jakým byl rozeslán návrh, nebo jiným vhodným
způsobem, výsledek hlasování; pokud bylo usnesení přijato, oznámí i celý obsah usnesení. Návrh
usnesení je přijatý, vyjádří-li souhlas nadpoloviční většina členů orgánu.
5) Na nejbližším jednání orgánu, který využil hlasování mimo zasedání, se návrh a výsledek hlasování
zaznamená do zápisu z jednání orgánu.
6) Hlasování mimo zasedání není možné použít při rozhodování podle čl. 11 odst. 1 písm. b), f), g), h),
k).
čl. 14
Neplatnost rozhodnutí orgánu NOO PČR Liberec
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Každý člen NOO PČR Liberec nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu organizace pro jeho rozpor se zákonem
nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů organizace.
Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel 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 organizace, bylo-li uveřejněno způsobem stanoveným
těmito stanovami, a to v den jejich uveřejnění. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li
k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném
právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy,
bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře.
díl II.
čl. 15
Předsednictvo NOO PČR Liberec
1) Statutárním orgánem NOO PČR Liberec je předsednictvo. Předsednictvo má tři členy. Předseda
předsednictva jedná navenek za NOO PČR Liberec, přičemž jejím jménem jedná navenek
i v právních jednáních, v mezích těchto stanov pak též místopředseda či pověřený člen. Předsedu
předsednictva a jeho členy volí a odvolává členská schůze. Volební období předsedy je pětileté.
2) Předsednictvo plní úkoly statutárního orgánu, dále plní úkoly stanovené členskou schůzí a výborem:
a) jedná za NOO PČR Liberec navenek, vstupuje za něj do právních vztahů a právně i fakticky
za něj jedná, a to způsobem uvedeným těchto stanovách,
b) vykonává samostatně nebo prostřednictvím člena předsednictva k tomu pověřeného agendu
seznamu členů, delegátů a náhradníků,
c) spravuje a hospodaří s péčí řádného hospodáře se jměním organizace,
d) svolává členskou schůzi, a to nejméně jedenkráte ročně,
e) rozhoduje o činnosti sekretariátu (pokud je zřízen členskou schůzí a v souladu s vnitřními
předpisy),
f) rozhoduje o odměňování členů a zaměstnanců (v souladu s vnitřním předpisem),
g) vykonává funkce zástupce NOO PČR Liberec v pracovněprávních záležitostech.
čl. 16
Výbor NOO PČR Liberec
1) Výkonným orgánem NOO PČR Liberec je Výbor NOO PČR Liberec (dále jen výbor), který:
a) plní úkoly uložené členskou schůzí a úkoly stanovené vnitřními předpisy,
b) ukládá úkoly předsedovi, rozhoduje o kolektivních a dalších smlouvách,
c) spravuje a hospodaří s péčí řádného hospodáře se jměním organizace,
d) řádně nakládá s členskými příspěvky, a tyto vymáhá,
e) řádně plní odvody příspěvků na základě členství v jiných odborových organizacích,
f) rozhoduje ve všech záležitostech členů, a to způsobem stanoveným stanovami,
g) působí v kárném řízení způsobem a v mezích stanovených stanovami,
h) stanovuje, promíjí a odpouští lhůty, resp. jejich marné uplynutí tam, kde to stanovy umožňují,
i) rozhoduje o odepření ekonomických benefitů členům, či o udělení výjimek při ztrátě práva
na tyto benefity,
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j) rozhoduje o prominutí či osvobození od plnění členských příspěvků, o prominutí splnění
podmínek uvedených v ust. čl. 4 odst. 2 písm. b) těchto stanov, jakož i v dalších případech
stanovených stanovami,
k) navrhuje program členské schůze a případně jej dle aktuální potřeby doplňuje,
l) navrhuje členské schůzi ke schválení rozpočet NOO PČR Liberec,
m) vydává prováděcí předpisy k provedení ustanovení zákona či těchto stanov, a to v mezích
těchto stanov,
n) rozhoduje o zřízení fakultativních orgánů a volbě, odměňování a odvolávání jejich členů,
o) rozhoduje o všech dalších záležitostech, pokud to neodporuje zákonu, těmto stanovám
či pokud si danou záležitost nevyhradila k rozhodnutí členská schůze, nejsou-li svěřeny
jinému orgánu.
3) Výbor je nejméně pětičlenný a je volen na funkční období 5 let. Členem výboru jsou členové
předsednictva. Zvolen do funkce člena výboru může být jen řádný člen, a to i veterán. Předsedou
výboru je vždy předseda předsednictva NOO PČR Liberec. Výbor může mít nejvýše 30 % členů
veteránů, k případnému zvolení dalšího člena veterána do výboru se nepřihlíží. Zanikne-li funkce
člena výboru, nastupuje na jeho místo (tzv. kooptace) na členské schůzi zvolený náhradník
s nejvyšším počtem získaných hlasů, pokud jej členská schůze zvolila. Pokud náhradník nebyl zvolen,
může výbor do nejbližší členské schůze nového člena kooptovat z členů NOO PČR Liberec. Pokud
však počet členů výboru klesne pod tři, je kterýkoliv zbývající člen výboru povinen svolat členskou
schůzi, která provede opětovnou volbu jeho členů (tzv. doplňující volba). Funkční období členů
výboru vzešlých z doplňující volby dle věty předchozí skončí dnem, kdy mělo skončit funkční období
jejich předchůdců.
4) Výbor se schází dle potřeby, nejméně 5 krát v kalendářním roce. Pravidla jednání, hlasování a další
práva a povinnosti se řídí jednacím řádem výboru, které výbor vydává jako prováděcí předpis
v mezích a s pověřením těchto stanov.
5) Výbor může ukládat svým členům, předsedovi předsednictva NOO PČR Liberec a jeho členům,
kontrolní komisi, dalším fakultativně zřizovaným orgánům, jakož i členům, úkoly a kontrolovat jejich
plnění a dohlížet nad jejich prováděním.
6) V případě zániku funkce předsedy předsednictva v období mezi konáním členské schůze se
pravomocí předsedy ujímá první místopředseda.
7) V případě zániku funkce předsedy předsednictva i prvního místopředsedy v období mezi konáním
členské schůze volí nového předsedu předsednictva a prvního místopředsedu do konání členské
schůze výbor ze svého středu.
8) V případě nepřítomnosti předsedy předsednictva NOO PČR Liberec jej zastupuje první
místopředseda nebo místopředseda, který je k zastupování předsedou zmocněn. Zastupující
místopředseda má stejná oprávnění jako předseda předsednictva, vyjma jednání pracovně-právních.
Je povinen o provedených jednáních předsedu předsednictva po jeho návratu bezodkladně vhodnou
formou informovat.
čl. 17
Prováděcí předpisy výboru, opatření výboru
1) Výbor je oprávněn k provedení práv a povinností plynoucích z těchto stanov či ze zákona vydat
prováděcí předpis. Prováděcí předpis ve smyslu tohoto ustanovení je výbor oprávněn nazvat
libovolným výrazem, který nebude matoucí. Prováděcí předpis lze vydat jen v mezích a na základě
těchto stanov. Prováděcí předpis nesmí být v rozporu s těmito stanovami, ani je obcházet. Předpisy
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vydané v mezích těchto stanov níže uvedeným postupem jsou pak závazné pro všechny orgány NOO
PČR Liberec, jakož i pro všechny členy NOO PČR Liberec.
2) Výbor je oprávněn vydávat k provedení těchto stanov též opatření. Opatřením výbor zejména
pověřuje své členy k provádění stanovami či prováděcími předpisy vymezených agend (agenda
vztahující se ke členům, agenda vedení seznamu členů a delegátů, apod.), či tyto členy zprošťuje dané
agendy. V případě potřeby je oprávněn vydávat opatření i předseda výboru sám, a to v každé
záležitosti, ve které dle stanov může být opatření vydáno. Opatření předsedy však vyžaduje schválení
výboru na jeho nejbližším jednání. Není-li opatření předsedy schváleno, pozbývá účinnosti. Pokud
však na základě takového opatření či v jeho spojení byla do dne jeho zrušení učiněna určitá
rozhodnutí nebo jiné akty, tyto nepozbývají svých právních účinků.
3) Výbor je oprávněn ustanovit (zřídit) pro účely vypracování, sepisu, novelizace či posouzení
prováděcího předpisu či opatření zvláštní fakultativní orgán legislativní povahy, který výboru na jeho
pokyn a odpovědnost dané legislativní záměry připraví.
4) Výbor zamýšlený prováděcí předpis projedná a rozhodne o jeho přijetí prostou většinou svých členů.
Pokud je prováděcí předpis přijat, pak se jeho úplné znění opatří podpisem předsedy a nejméně dvou
členů výboru. Členové výboru, kteří hlasovali proti přijetí či hlasovali pro změnu, která nebyla přijata,
mají právo do protokolu o hlasování připojit své odůvodněné námitky. Protokol o hlasování je výbor
povinen uchovávat nejméně po dobu svého funkčního období a tyto protokoly po jeho skončení
předat svým nástupcům. Protokoly o hlasování jsou přístupné členům kontrolní a rozhodčí komise
a členskou schůzí pověřenému členovi, nerozhodne-li výbor, že je zveřejní bez dalšího.
5) Přijatý prováděcí předpis či opatření jsou účinné a tudíž závazné ode dne jejich zveřejnění. Prováděcí
předpisy a opatření se zveřejňují jejich vyvěšením v sekci Sbírka předpisů na intranetových stránkách
Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, odkaz Odborové svazy, NOO PČR Liberec, dále též
jako Sbírka předpisů. Prováděcí předpisy a opatření nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich
vyhlášení ve Sbírce přepisů. Ve sbírce předpisů se též zveřejňuje rozhodnutí členské schůze o zrušení
prováděcího předpisu nebo opatření ve smyslu těchto stanov. Zrušení předpisu či opatření dle věty
předchozí však nabývá účinnosti již dnem vydání usnesení členské schůze, což se při následném
zveřejnění tohoto zrušení ve Sbírce vyznačí. Pokud vydá a přijme prováděcí předpis členská schůze,
doručí jej osobě pověřené k vedení Sbírky předpisů, přičemž dále přiměřeně platí věty prvá, druhá
a třetí tohoto ustanovení.
6) Výbor vydá opatření, kterým pověří svého člena či jinou osobu, zejména pak svého zaměstnance,
vedením agendy Sbírky předpisů.
díl III.
čl. 18
Kontrolní komise
Ustanovuje se kontrolní komise, která musí mít alespoň tři členy. Funkční období je pětileté. Do doby
volby nového člena kontrolní komise trvá funkce původního člena. V případě odstoupení, smrti
či jiné události či skutečnosti neumožňující stávajícímu členovi kontrolní komise pokračování
ve funkci do dalšího zasedání členské schůze, doplní člena kontrolní komise svým opatřením výbor.
Členy kontrolní komise volí a odvolává výhradně členská schůze. Kontrolní komise se odpovídá
výhradně členské schůzi.

Stanovy NOO

PČR Liberec

účinnost od 28. 3. 2019

Stránka 14 z 18

Nezávislá odborová organizace Policie ČR
Liberec

Pastýřská 375/3
460 01 Liberec

Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu organizace, v rozhodčí
komisi, s funkcí likvidátora, ani s jinou funkcí v jakýchkoli orgánech organizace.
Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti organizace řádně vedeny a vykonává-li organizace a její
jednotlivé orgány činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, případně vykonává-li další
působnost uvedenou v těchto stanovách. Členové kontrolní komise mají právo nahlížet do všech
podkladů a dokladů organizace a mají právo tyto vyžadovat. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky,
upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami. Kontrolní komise je povinna
nejméně jednou ročně přednést na členské schůzi zprávu o stavu hospodaření organizace za období
posledního roku. Člen kontrolní komise má právo vystoupit na členské schůzi vždy, když o to požádá.
K jedné záležitosti však členové kontrolní komise mají právo slova jen jednou. Kontrolní komise je
v mezích ust. čl. 11 odst. 2 stanov oprávněna svolávat členskou schůzi.
V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nejen nahlížet do dokladů
organizace, ale požadovat i od členů, orgánů nebo od zaměstnanců NOO PČR Liberec vysvětlení
k jednotlivým záležitostem.
díl IV.
čl. 19
Rozhodčí komise
Zřizuje se rozhodčí komise, která rozhoduje veškeré sporné záležitosti náležející do samosprávy
organizace v rozsahu určeném stanovami, nesvěřují-li stanovy takovou působnost výslovně jinému
orgánu.
Rozhodčí komise tak zejména (nikoliv výlučně) rozhoduje:
a) spory mezi členem a NOO PČR Liberec o placení členských příspěvků, a to i těch se kterými
je člen v prodlení,
b) spory o vyloučení,
c) spory z voleb členů orgánů, voleb delegátů, náhradníků apod.,
d) jakož i jiné spory mezi členy navzájem týkají se členství v organizaci, kompetenční spory
mezi orgány a další spory, které nejsou výslovně svěřeny jinému orgánu.
Rozhodčí komise má tři členy, které volí a odvolává členská schůze. Funkční období je pětileté.
Do doby volby nového člena rozhodčí komise trvá funkce původního člena. V případě odstoupení,
smrti či jiné události či skutečnosti neumožňující stávajícímu členovi rozhodčí komise pokračování
ve funkci do dalšího zasedání členské schůze, doplní člena rozhodčí komise svým opatřením výbor.
Členem rozhodčí komise může být jen bezúhonná, zletilá a plně svéprávná osoba, která v NOO PČR
Liberec nepůsobí jako člen statutárního orgánu nebo kontrolní komise. Nenavrhl-li nikdo vyslovení
neplatnosti volby člena rozhodčí komise pro nedostatek bezúhonnosti, platí s výhradou změny
okolností, že byla zvolena bezúhonná osoba. Rozhodčí komise rozhoduje prostou většinou
a uchovává protokoly o hlasování, které předává na výzvu členské schůzi či výboru. Alespoň jedním
členem rozhodčí komise musí být osoba s vysokoškolským vzděláním.
Z činnosti rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit
rozhodovat nepodjatě.
Řízení před rozhodčí komisí upravuje podle ust. § 267 o. z., jiný právní předpis a to ust. § 40e až §
40k ZoRŘ. V mezích těchto stanov a v mezích zákona je však výbor oprávněn vydat prováděcí
předpis o kárném řízení, jakož i o řízení před rozhodčí komisí obecně. Není-li takový prováděcí
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předpis vydán, použije se na řízení před rozhodčí komisí přiměřeně ZORŘ, podpůrně občanský
soudní řád či zákon o zvláštních řízeních soudních. Stanoví se v souladu s ust. § 40h ZoRŘ, že v řízení
vedené před rozhodčí komisí může být rozhodnutí vydáno ve lhůtě 9 měsíců.
Rozhodnutí rozhodčí komise o splnění povinnosti či jiná rozhodnutí, jsou ve smyslu zákona
č. 216/1994 Sb., ZoRŘ, vykonatelné exekuční tituly, s čímž jsou členové srozuměni. To platí, je-li
splněna podmínka, že alespoň jedním členem rozhodčí komise je osoba s vysokoškolským vzděláním
na vysoké škole v ČR v oboru právo a právní věda.
Pro kárné řízení pak platí zvláštní ustanovení čl. 6 stanov s tím, že je dáno výboru oprávnění dále
i toto řízení upravit svým prováděcím předpisem v mezích těchto stanov.
Hlava V.
Zrušení a likvidace NOO PČR Liberec
čl. 20
Soudní zrušení
Soud zruší organizaci s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu
v případě, že organizace, ač byla na to soudem upozorněna:
a) vyvíjí činnost zakázanou v § 145 o. z.,
b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217 o. z.,
c) nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo
d) brání členům ze spolku vystoupit.
Ustanovení § 172 o. z. není dotčeno.
čl. 21
Likvidace NOO PČR Liberec
Při zrušení organizace s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle organizace
všem členům. Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá.
Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého člena
organizace. Likvidátor jmenovaný podle předchozích vět nemůže z funkce odstoupit, může však
navrhnout soudu, aby jej z funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby
funkci vykonával.
Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů
organizace nezbytné. Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem tak, že jej bezplatně převede
na dobročinné účely spojené s pomocí úrazem postiženým bývalým příslušníkům bezpečnostních
sborů či rodinám bývalých příslušníků bezpečnostních sborů, a to po projednání s posledním
předsedou organizace.
Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov, nabídne likvidátor likvidační zůstatek
organizace s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci,
na jejímž území má spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační
zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej
jen k veřejně prospěšnému cíli.
Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, ustanovení § 272 o. z. se nepoužije
a likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.
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Hlava VI.
Přechodná a závěrečná ustanovení
čl. 22
1) Tyto stanovy komplexně a úplně mění s účinností od jejich přijetí orgánem k tomu povolaným
veškeré doposud vydané stanovy. Účinnost těchto stanov je v souladu s větou předchozí stanovena
v zápatí těchto stanov. Doposud vydané prováděcí předpisy nejsou těmito stanovami dotčeny v tom
rozsahu, ve kterém těmto stanovám neodporují. Tyto stanovy jsou změnou stanov v souladu s ust. §
247 odst. 1, § 3041 a § 3042 o. z..
2) Jmění NOO PČR Liberec je tvořeno movitým a nemovitým majetkem a finančními prostředky. Slouží
zejména k uspokojování potřeb členů a k zabezpečování činnosti. Zdrojem jmění NOO PČR Liberec
jsou zejména členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti a příjmy z jiných právních důvodů.
Hospodaření NOO PČR Liberec je upraveno finančním řádem, který vydává výbor jako prováděcí
předpis v mezích těchto stanov. Nakládat se jměním NOO PČR Liberec, jsou orgány 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 NOO PČR Liberec. To neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno
s nezbytnou loajalitou.
3) Platí v souladu s ust. § 47 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, že členem NOO PČR Liberec nesmí býti příslušník zpravodajské služby.
Vznikne-li členu NOO PČR Liberec poměr ke zpravodajské službě, zaniká tím bez dalšího jeho
členství.
4) NOO PČR Liberec vědoma si toho, že její název může být odporující zákonu, dává na vědomí,
že daný název užívá dlouhodobě (od roku 1999), je pro ni zcela příznačný, není klamavý, proto
na jeho znění se setrvává v souladu s ust. § 3042 věty druhé o. z..
5) V rámci NOO PČR Liberec se doručuje závazně následujícím způsobem:
Písemnosti se zasílají (i.) u těch členů, kteří v žádosti o přijetí za člena či jiné písemnosti doručené
organizaci označili a podepsali svou elektronickou adresu, výhradně na tuto elektronickou adresu;
(ii.) u těch členů, u kterých neplatí věty před středníkem, se doručuje osobně na pracovišti či jiném
vhodném místě, nebo na korespondenční adresu uvedenou v seznamu členů. Má se za to, že nesdělíli člen písemně předsedovi jinak či neoznámí-li písemně změnu, elektronická adresa
či korespondenční adresa naposledy členem organizaci písemně sdělená, se má za adresu zaručenou,
pravou a člen je povinen zajistit si její přístupnost. Bez dalšího u těchto adres pak platí, že písemnosti
do nich doručované se mají za doručené třetím dnem po jejich odeslání.
6) Výbor má povinnost nejpozději do 60 dnů od přijetí těchto stanov přijmout opatření, kterým se pověří
člen výboru k zajištění agendy dle ust. čl. 8 těchto stanov.
7) Pro plynulejší a administrativně nenáročný přechod na systém řízení organizace dle těchto stanov:
a) členové výboru, předseda, členové kontrolní komise, kteří vykonávali funkci člena výboru,
předsedy, člena kontrolní komise ke dni přijetí těchto stanov, se přijetím těchto stanov
současně opětovně volí a povolávají se opět k výkonu funkce s tím, že jim plyne ode dne
přijetí těchto stanov nové funkční období v délce stanovené těmito stanovami.
8) Všichni dosavadní plnoprávní členové se mají za členy řádné dle ust. čl. 4 odst. 2 písm. a) těchto
stanov. Členové, kteří ke dni přijetí těchto stanov splňují podmínky uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. b)
těchto stanov, se mají za řádné členy – veterány. Dosavadní čestní členové se mají za čestné členy
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dle těchto stanov. Takto budou členové zapsáni do seznamu členů. Pro případ, kdy po přijetí těchto
stanov řádný člen, uvedený v čl. 4 odst. 2 písm. a) těchto stanov, naplní podmínky řádného člena
veterána, dochází bez dalšího k přechodu členství na řádného člena veterána. Pokud byl takový člen
ke dni přechodu členství delegátem či funkcionářem, setrvává v této své funkci do konce funkčního
období i jako člen – veterán. Omezení daná pro člena – veterána se pro případ přechodu členství dle
tohoto ustanovení do konce příslušného funkčního období, ve kterém nastal přechod členství, neužijí.
Po uplynutí funkčního období i tento člen - veterán podléhá omezením dle těchto stanov. K zániku
účinků přechodu členství však dojde, pokud takový člen do 30 dnů po přechodu členství
představenstvu písemně sdělí, že nemá vůli býti členem – veteránem, či tehdy, pokud takový člen
vystoupí z organizace. V takových případech mu též končí jeho funkce v orgánech, byl-li v nich
instalován.
9) Ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. a), týkající se výše členského příspěvku, je účinné od 1. 7. 2019.

Tyto stanovy byly po řádném procesu přijetí přijaty dne 28. 3. 2019
V Liberci

…………………………….. ………………………………… ………………………………..
Bc. Václav Záhora
předseda předsednictva
……………………………………………………………………………………………………
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