STANOVY
(platné od 29. 6. 2017)
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. UNIE orchestrálních hudebníků ČR (dále jen „UNIE“) je profesní a odborová organizace
sdružující prostřednictvím základních odborových organizací UNIE (dále jen „ZO“) na základě
dobrovolnosti a společných zájmů profesionální hudebníky a další zaměstnance komorních,
symfonických a divadelních orchestrů a pěveckých sborů působících na území ČR.
2. UNIE je zapsána u Městského soudu v Praze jako rejstříkového soudu pod spisovou značkou L
993 jako odborová organizace. IČ: 00505510
3. Sídlem UNIE je Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha.
4. UNIE je členem Českomoravské konfederace odborových svazů (dále jen ČMKOS).
II. POSLÁNÍ A ZÁSADY UNIE
1. Posláním UNIE je:
a) Prosazovat a obhajovat profesní, pracovní, ekonomické a sociální zájmy členů ZO
prostřednictvím jednání a působení na zaměstnavatele, zaměstnavatelské organizace,
orgány státní správy a samosprávy a další relevantní subjekty.
b) Usilovat o dosažení a zajištění důstojných pracovních podmínek, spravedlivého
ohodnocení a odpovídající společenské prestiže profesionálních hudebníků a dalších členů
ZO.
c) Zajišťovat členům ZO bezplatnou právní pomoc při kolektivním vyjednávání, ve sporech
se zaměstnavateli, sporech před soudy a jinými orgány, a to v oblasti pracovněprávní a
sociálněprávní, podle odborných, finančních a organizačních možností UNIE.
d) Zpracovávat podklady pro stanoviska ČMKOS k návrhům právních předpisů a prosazovat
jejich změny tak, aby výsledná podoba těchto předpisů korespondovala se zájmy členů
ZO.
e) Prosazovat práva a oprávněné zájmy členů ZO za použití všech zákonem dovolených
nástrojů, včetně opravných prostředků.
f) Vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
2. UNIE je budována a působí na základě zásad:
a) demokracie,
b) svobody sdružování,
c) ekonomické i právní nezávislosti na zaměstnavatelích a politických stranách,
d) vzájemnosti, solidarity,
e) spolupráce s ČMKOS, s dalšími odborovými svazy i odborovými organizacemi,
f) autonomie a vlastní odpovědnosti ZO.
3. UNIE je ve smyslu § 286 odst. 3 zákoníku práce oprávněna jednat se zaměstnavatelskými
organizacemi, jakož i s jednotlivými zaměstnavateli, kolektivně vyjednávat na odvětvové
úrovni a uzavřít kolektivní smlouvu vyššího stupně.
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III. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ
1. Členy UNIE jsou ZO.
2. ZO je základní organizační jednotkou UNIE.
3. ZO jsou samostatnými a svébytnými odborovými organizacemi, které se rozhodly být členy
UNIE a realizovaly tím své právo svobodně se sdružovat za účelem ochrany hospodářských a
sociálních zájmů zaměstnanců garantované Listinou základních práv a svobod i mezinárodními
smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které upravují svobodu sdružování a ochranu
práva se svobodně sdružovat.
4. Na základě svého rozhodnutí vstoupit do UNIE jsou ZO povinny plnit vůči UNII povinnosti
upravené těmito Stanovami a mohou vůči UNII uplatňovat práva založená těmito Stanovami.
5. Ačkoli jsou se zřetelem ke stavu právní úpravy v příslušném veřejném rejstříku ZO zapsány
jako pobočné odborové organizace UNIE, vztah mezi UNIÍ a ZO není se zřetelem k § 3025
občanského zákoníku vztahem mezi hlavním a pobočným spolkem. ZO se neoznačují a
nevystupují navenek jako pobočné odborové organizace UNIE.
6. Orgány UNIE jsou:
a) Sjezd UNIE (dále jen „Sjezd“),
b) Prezident UNIE (dále jen „Prezident“),
c) Rada UNIE (dále jen „Rada“),
d) Výkonný výbor UNIE (dále jen „Výbor“),
e) Revizní komise UNIE (dále jen „Revizní komise“).
7. Prezident, členové Rady a Výboru jsou za své působení a jednání odpovědní členům ZO.
8. Všechny orgány UNIE jsou povinny na písemné náměty a připomínky členů ZO odpovědět
nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení.
9. Orgány UNIE přijímají rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných členů, pokud tyto Stanovy
nebo jiný dokument nestanoví jinak.
IV. SJEZD
1. Nejvyšším orgánem UNIE je Sjezd.
2. Členové UNIE jsou na Sjezdu zastoupeni delegáty v souladu s usnesením Rady.
3. Sjezd může být svolán jako řádný nebo mimořádný.
4. Řádný Sjezd svolává Rada vždy nejméně jednou za tři roky. Pokud mimořádný Sjezd zvolil
Prezidenta, svolá Rada další řádný Sjezd za tři roky od konání tohoto mimořádného Sjezdu.
5. Jednání Sjezdu se řídí Jednacím řádem, který Sjezd schvaluje na začátku jednání.
6. Sjezd je usnášeníschopný, je-li zastoupena alespoň nadpoloviční většina ZO.
7. Sjezd:
a) projednává a schvaluje zprávu Prezidenta o plnění usnesení minulého Sjezdu a činnosti
UNIE v době od posledního Sjezdu,
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b) projednává a schvaluje zprávu Revizní komise hospodaření UNIE v době od posledního
Sjezdu, období,
c) stanoví cíle UNIE pro další období,
d) volí Prezidenta, členy Výboru a Revizní komise,
e) schvaluje Stanovy,
f) odvolává člena Výboru
g) odvolává člena Revizní komise,
h) volí, případně navrhuje a odvolává zástupce UNIE do orgánů Nadace život umělce, SVU,
Intergram a SMOSK,
i) projednává spolupráci UNIE s ostatními odborovými svazy a mezinárodní činnost a určuje
základní směry této činnosti,
j) schvaluje přerozdělení členských příspěvků mezi svaz Unie OH a základní organizace Unie
OH,
k) rozhoduje o dalších záležitostech souvisejících s činností a působením UNIE.
8. Způsob a průběh voleb se řídí Volebním řádem Sjezdu, který Sjezd schvaluje na začátku
jednání.
9. Rada je povinna svolat mimořádný Sjezd, jestliže to písemně navrhne:
a) Prezident spolu s alespoň jednou třetinou členů Rady,
b) Výbor spolu s alespoň jednou třetinou členů Rady,
c) nadpoloviční většina členů Rady,
d) alespoň jedna třetina všech členů UNIE,
e) Revizní komise podle čl. VIII bodu 5.
a to nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení návrhu.
10. Rada svolá mimořádný Sjezd bezodkladně poté, co obdrží písemné oznámení Prezidenta o
rezignaci na svou funkci.
V. PREZIDENT
1. Prezident je statutárním orgánem UNIE.
2. Prezident je volen z řad členů ZO Sjezdem,
3. Funkční období Prezidenta je tříleté. To platí i v případě, že volbu Prezidenta provede
mimořádný Sjezd.
4. Prezident zastupuje UNII navenek, zejména vůči zaměstnavatelům a jejich organizacím, vůči
ČMKOS a dalším osobám a orgánům.
5. Prezident za UNII právně jedná. Prezident může tuto pravomoc udělením plné moci delegovat
na Výkonného tajemníka UNIE (dále jen „Tajemník“), člena Výboru nebo člena Rady.
6. Prezident může sám rozhodovat o závazcích UNIE až do výše 5.000 Kč.
7. Prezident může být před uplynutím funkčního období odvolán mimořádným Sjezdem.
8. Prezident může na svou funkci rezignovat písemným oznámením o rezignaci adresovaným
Radě.
9. V případě, že Prezident rezignuje před ukončením svého funkčního období, přechází výkon
funkce Prezidenta na Tajemníka. Tajemník musí bezodkladně po převzetí výkonu funkce
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Prezidenta svolat Mimořádný Sjezd, který zvolí nového Prezidenta. Do doby zvolení nového
Prezidenta může Tajemník vykonávající funkci Prezidenta provádět pouze nejnutnější úkony
potřebné k zajištění chodu UNIE. Rozhodnutí závažnější povahy, která spadají do působnosti
Prezidenta, vykonává do doby zvolení nového prezidenta Výbor UNIE. Namísto Prezidenta,
který rezignoval, se členem Výboru UNIE dočasně stává Tajemník.
VI. RADA
1. Rada je nejvyšším orgánem UNIE mezi Sjezdy.
2. Předsedou Rady je Prezident.
3. Členy Rady jsou předsedové ZO, nebo jimi jmenovaní zástupci z řad členů ZO.
4. Členové Rady jsou povinni podílet se na činnosti Rady, hlasovat o projednávaných návrzích a
účastnit se jednání Rady, případně svou výjimečnou neúčast včas a řádně omluvit.
5. Rada zejména:
a) realizuje usnesení Sjezdu,
b) naplňuje svou činností poslání UNIE podle čl. II,
c) dbá na účelné vynakládání finančních prostředků UNIE,
d) přijímá návrhy a podněty od všech orgánů a členů ZO,
e) ukládá Prezidentovi a Výboru úkoly související činností UNIE a realizaci jejího poslání,
f) informuje o své činnosti a činnosti dalších orgánů UNIE členy ZO,
g) rozhoduje o žádosti ZO o členství v UNII, o vyloučení ZO, případně o zrušení ZO,
h) v době mezi Sjezdy odvolává člena Výboru,
i) v době mezi Sjezdy odvolává člena Revizní komise,
j) v případě potřeby (například v důsledku rezignace nebo odvolání některého z dosavadních
členů) volí členy Výboru a Revizní komise, a to na dobu do konání nejbližšího Sjezdu,
k) rozhoduje v případě, kdy se člen ZO odvolá proti rozhodnutí ZO o jeho vyloučení; Rada toto
rozhodnutí ZO potvrdí nebo zruší,
l) rozhoduje o odvolání fyzické osoby proti rozhodnutí ZO o jejím nepřijetí za člena ZO; Rada
toto rozhodnutí zruší nebo změní a tím rozhodne o přijetí fyzické osoby za člena ZO,
m) v době mezi Sjezdy volí, případně navrhuje a odvolává zástupce UNIE do orgánů Nadace
život umělce, SVU, Intergram a SMOSK,
n) rozhoduje v personálních záležitostech, zejména o vzniku nebo zániku pracovních míst pro
zaměstnance, kteří zajišťují činnost sekretariátu UNIE,
o) rozhoduje o výběru a přijetí zaměstnanců zajišťujících činnost sekretariátu UNIE,
p) rozhoduje o výši mezd a odměn zaměstnanců a členů orgánů UNIE,
q) v době mezi Sjezdy schvaluje přerozdělení členských příspěvků mezi svaz Unie OH a
základní organizace Unie OH.
6. Ve věcech uvedených v bodu 5, písm. h), i), m) a q) rozhoduje Rada dvoutřetinovou většinou
všech členů Rady. To platí i v případě hlasování formou per rollam.
7. Usnášeníschopnost, způsob jednání a hlasování Rady v jednotlivých případech, včetně
možnosti hlasování per rollam, upraví Jednací řád Rady, který Rada projedná a schválí na svém
prvním zasedání po Sjezdu. Jednací řád Rady dále upravuje přípravu, svolání a průběh jednání,
kontrolu usnesení přijatých Radou, jakož i další související záležitosti.
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VII. VÝBOR
1. Výbor je výkonným orgánem UNIE, který plní úkoly zadané Radou, případně Sjezdem, a řídí
běžnou činnost UNIE.
2. Výbor je tříčlenný. Jedním z členů Výboru je Prezident. Prezident se stává členem Výboru
v důsledku svého zvolení Prezidentem.
3. Člen Výboru může na svou funkci rezignovat písemným oznámením o rezignaci adresovaným
Radě.
4. Funkční období členů Výboru je tříleté.
5. Jednání Výboru se zpravidla účastní i Tajemník, a to s hlasem poradním.
6. Výbor zejména:
a) zajišťuje připomínkován návrhů právních předpisů, které jsou za tímto účelem UNII
postoupeny mimo jiné prostřednictvím ČMKOS; o konkrétním rozdělení úkolů mezi
jednotlivé členy Výboru rozhoduje Prezident,
b) uplatňuje právo na informace a projednání ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku
práce vůči zaměstnavatelským organizacím; Se získanými informacemi a výsledky
projednávání seznamuje Výbor členy ZO prostřednictvím Rady,
c) poskytuje součinnost a organizační podporu Prezidentovi při plnění jeho úkolů,
d) rozhoduje o závazcích UNIE až do výše 15.000 Kč,
e) rozhoduje o žádosti Výboru ZO podle čl. XI. bodu č. 10,
f) spolurozhoduje o vydání oficiálních stanovisek vůči třetím stranám.
VIII. REVIZNÍ KOMISE
1. Revizní komise je zpravidla tříčlenná a je volena Sjezdem na dobu tří let.
2. Členem Revizní komise může být zvolen kterýkoli člen ZO.
3. Revizní komise zejména:
a) kontroluje dodržování schváleného rozpočtu UNIE a správnost provádění finančních
operací,
b) kontroluje placení členských příspěvků a stav členské evidence,
c) průběžně kontroluje hospodaření s majetkem UNIE,
d) každoročně vypracovává zprávu o stavu a hospodaření UNIE, kterou předkládá Radě,
e) plní funkci Revizní komise ZO, byla-li o to požádána Výborem ZO,
f) přijímá podněty k provedení kontroly hospodaření ZO; podají-li takový podnět alespoň
3 členové ZO, je Revizní komise povinna kontrolu provést, ledaže na základě seznámení
s konkrétním případem shledá podnět zjevně neopodstatněným.
4. Revizní komise se může zúčastnit všech jednání Rady a ke kontrolní činnosti si může kdykoliv
vyžádat přístup ke všem materiálům a dokladům souvisejícím s chodem UNIE.
5. Zjistí-li Revizní komise závažné skutečnosti, které nastaly v důsledku rozhodnutí nebo jednání
Prezidenta, Výboru nebo Rady a významně negativním způsobem ovlivňují nebo mohou ovlivnit
hospodaření UNIE nebo její finanční situaci, je její povinností neprodleně informovat Radu a
navrhnout možné svolání Mimořádného Sjezdu.
6. Revizní komise o své činnosti podává zprávu a je odpovědná Sjezdu.
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IX. TAJEMNÍK
1. Tajemník řídí činnost sekretariátu UNIE. Provádí administrativní úkony směrem dovnitř i
navenek vůči orgánům, úřadům, rejstříkovým soudům atd.).
2. Tajemník je zaměstnancem UNIE, který je přímo podřízen Prezidentovi.
3. Povinnosti Tajemníka a jeho odpovědnost za řádné, včasné a kvalitní plnění pracovních úkolů
se řídí pracovněprávními předpisy.
X. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE UNIE
1. Tyto Stanovy upravují také vnitřní poměry a uspořádání ZO. Členská schůze ZO může
rozhodnout, že blíže konkretizuje vnitřní poměry a uspořádání ZO vlastními stanovami ZO.
Vlastní stanovy ZO nesmí být v rozporu s těmito Stanovami.
2. ZO má právní osobnost a je oprávněna jednat vlastním jménem.
3. Při splnění podmínek podle § 286 odst. 3 zákoníku práce působí ZO u zaměstnavatele a má
právo jednat, jakož i kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy.
4. ZO se může stát členem UNIE na základě podání písemné žádosti. O této žádosti rozhodne
Rada a o rozhodnutí vyrozumí ZO bez zbytečného odkladu.
5. Členství ZO v UNII vzniká dnem rozhodnutí Rady o přijetí ZO, případně jiným dnem uvedeným
v rozhodnutí. Na základě rozhodnutí o přijetí ZO do UNIE podá UNIE návrh na zápis ZO do
veřejného rejstříku jako pobočné odborové organizace UNIE.
6. ZO, která byla přijata za člena UNIE, musí nejpozději do 2 měsíců uvést své stanovy do stavu
odpovídajícího bodu 1 tohoto článku.
7. Členství ZO v UNII zaniká:
a) rozhodnutím ZO o vystoupení z UNIE,
b) rozhodnutím ZO o svém zrušení.
c) vyloučením ZO z UNIE.
8. Rozhodne-li se ZO vystoupit z UNIE, musí tuto skutečnost bezodkladně oznámit Prezidentovi.
ZO a UNIE jsou v případě vystoupení ZO z UNIE povinny vypořádat případné vzájemné dluhy a
další práva povinnosti. O tomto vypořádání uzavřou písemnou dohodu. Členství ZO v UNII může
výt ukončeno nejdříve dnem, který následuje po dni uzavření dohody podle předchozí věty.
9. UNIE může rozhodnutím Rady vyloučit ZO z UNIE z důvodu hrubého porušení povinností nebo
těchto Stanov, pokud byla ZO na možnost vyloučení v souvislosti s tímto porušením dříve
písemně upozorněna. Členství ZO v UNII končí v případě vyloučení dnem uvedeným
v rozhodnutí Rady. ZO a UNIE jsou v případě vyloučení ZO z UNIE povinny vypořádat případné
vzájemné dluhy a další práva povinnosti. O tomto vypořádání uzavřou písemnou dohodu.
10. V návaznosti na vystoupení nebo vyloučení ZO z UNIE podají ZO i UNIE společný návrh na
změnu zápisu ve veřejném rejstříku spočívající v odstranění údaje o tom, že je ZO pobočnou
odborovou organizací UNIE.
11. Rozhodla-li ZO o svém zrušení, musí tuto skutečnost bezodkladně oznámit Prezidentovi. ZO
a UNIE jsou v případě zrušení ZO z UNIE povinny vypořádat případné vzájemné dluhy a další
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práva povinnosti. O tomto vypořádání uzavřou písemnou dohodu. ZO může být zrušena nejdříve
ke dni, který následuje po dni uzavření dohody podle předchozí věty. Zrušení ZO musí
předcházet její likvidace. Likvidátora jmenuje ZO. ZO a UNIE podají společně návrh na výmaz
ZO z veřejného rejstříku.
12.

UNIE nemůže ZO zrušit.

13. Předchozí bod neplatí v případě, že počet členů ZO klesne pod tři a ZO nerozhodne sama o
svém zrušení. Zrušení ZO musí předcházet její likvidace. Likvidátora jmenuje UNIE. UNIE podá
návrh na výmaz ZO z veřejného rejstříku.
XI. ORGÁNY ZO
1. Nejvyšším orgánem ZO je Členská schůze.
2. Členskou schůzi ZO svolává Předseda ZO podle potřeb, nebo na žádost alespoň jedné třetiny
členů ZO.
3. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech souvisejících s činností ZO, a to zejména:
a) stanoví program činnosti ZO,
b) rozhoduje o způsobu volby a o počtu členů Výboru ZO,
c) přijímá a hodnotí zprávy Výboru ZO a kontroluje jeho činnost,
d) projednává návrh kolektivní smlouvy a vnitřních předpisů, o kterých jedná Výbor ZO se
zaměstnavatelem,
e) rozhoduje o způsobech spolupráce s ostatními odborovými organizacemi působícími u
zaměstnavatele,
f) schvaluje zprávu o hospodaření ZO, kontroluje použití finančních prostředků, které tvoří
zejména podíl členských příspěvků, výnosy z vlastní činnosti, FKSP a příp. z dalších
mimořádných fondů dotací a darů,
g) volí Revizní komisi ZO nebo rozhoduje o tom, že ZO požádá Revizní komisi Unie, aby plnila
funkci revizní komise ZO podle bodu 16.
4. Pro zabezpečení úkolů ZO volí Členská schůze Výbor ZO. Členem Výboru ZO může být jen člen
ZO. Funkční období členů Výboru ZO je tříleté. Minimální počet členů Výboru ZO je tři. Počet
členů Výboru ZO je zpravidla lichý. Je-li počet členů Výboru ZO sudý a při hlasování došlo
k nerozhodnému výsledku, má Předseda Výboru dva hlasy.
5. Členská schůze může rozhodnout o tom, že funkci Výboru ZO bude vykonávat Předseda ZO.
V takovém případě volí Předsedu ZO přímo Členská schůze. Pro Předsedu ZO přiměřeně platí
vše, co podle těchto Stanov platí pro Výbor ZO.
6. Všichni členové Výboru ZO jsou členy orgánu odborové organizace působící u zaměstnavatele
ve smyslu § 61 odst. 2 zákoníku práce.
7. Členská schůze může člena Výboru ZO odvolat. V takovém případě Členská schůze
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, zvolí nového člena Výboru ZO.
8. Výbor ZO volí jednoho ze svých členů Předsedou Výboru. Nezvolí-li Výbor ZO Předsedu Výboru,
svolá bezodkladně Členskou schůzi, která Předsedu Výboru zvolí.
9. Výbor ZO může v závislosti na velikosti a potřebách volit i další své funkcionáře.
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10. Předseda Výboru ZO je statutárním orgánem ZO. Předseda Výboru je oprávněn za ZO právně
jednat ve všech záležitostech, včetně kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem, a to
zpravidla v součinnosti s dalšími členy Výboru Organizace.
11. Ve své činnosti je Předseda Výboru vázán usneseními členské schůze ZO, popřípadě Výboru
ZO. Předseda Výboru se může při výkonu svých práv, včetně členství v Radě, nechat zastoupit
na základě plné moci jiným členem Výboru ZO nebo jiným členem ZO.
12.

Výbor ZO může požádat Výbor UNIE, aby v některých záležitostech za ZO jednala UNIE.

13. Výbor ZO:
a) zajišťuje úkoly, jimiž byl pověřen Členskou schůzí,
b) vykonává oprávnění, která podle pracovněprávních a dalších předpisů přísluší odborovým
organizacím,
c) hospodaří s finančními prostředky ZO,
d) rozhoduje o použití prostředků všech fondů, kterými ZO disponuje,
e) pravidelně informuje Členskou schůzi o výsledku hospodaření ZO,
f) v souladu se zákonem č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších
předpisů, kolektivně vyjednává a uzavírá kolektivní smlouvu,
g) v souladu s usnesením Rady deleguje zástupce ZO na Sjezd,
h) je povinen vždy do konce února podat UNII přehled o aktuálním počtu členů k 31. prosinci
předchozího roku.
14. Revizní komise ZO kontroluje hospodaření ZO podle zásad a pravidel schválených Členskou
schůzí a nejméně jednou ročně informuje Členskou schůzi o výsledcích provedené kontroly.
15. Výbor ZO je povinen poskytnout Revizní komisi ZO za účelem provedení kontroly potřebné
podklady.
16. Výbor ZO může rozhodnout o tom, že funkce Revizní komise ZO bude plnit Revizní komise
UNIE. Na základě tohoto rozhodnutí Výbor ZO bezodkladně požádá Revizní komisi UNIE, aby
převzala plnění funkcí Revizní komise ZO. Při uplatnění tohoto postupu se neuplatní povinnost
Revizní komise informovat Členskou schůzi o výsledcích provedené kontroly nejméně jednou
ročně (bod 13).
XII. ČLENSTVÍ V ZO
1. Členem ZO se může stát jen fyzická osoba uvedená v bodu I. 1. těchto Stanov.
2. Členství v ZO je dobrovolné.
3. Fyzická osoba se stává členem ZO na základě písemné přihlášky, pokud Výbor ZO rozhodne o
přijetí této osoby za člena. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena ZO může odmítnutá fyzická
osoba podat do 15 dnů písemné odvolání k Radě UNIE.
4. Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí fyzické osoby za člena, případně jiným dnem
uvedeným v rozhodnutí. O tomto rozhodnutí Výbor ZO nově přijatého člena bez zbytečného
odkladu uvědomí.
5. Členství v ZO zaniká:
a) na základě písemné žádosti člena o ukončení členství,
b) na základě rozhodnutí Výboru ZO o vyloučení člena z důvodu hrubého porušení
povinností nebo těchto Stanov,
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c) smrtí člena.
6. Za hrubé porušení povinností se považuje zejména případ, kdy člen řádně a včas neuhradil
členský příspěvek, ačkoli byl k uhrazení dlužného příspěvku písemně vyzván Výborem ZO.
7. Proti rozhodnutí Výboru ZO se může vyloučený člen do 15 dnů písemně odvolat k Radě UNIE.
Odvolání má odkladný účinek.
8. V případě žádosti o opakované členství, je žadatel povinen v přihlášce uvést důvody, pro které
znovu žádá o členství v ZO. O takovém členství rozhoduje Výbor ZO.
XIII. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ZO
1. Každý člen ZO má zejména právo:
a) na obhajobu a ochranu svých pracovních a profesních zájmů prostřednictvím orgánů ZO a
UNIE,
b) na bezplatnou právní poradu na území ČR v rozsahu daném možnostmi ZO a UNIE,
c) na ochranu proti diskriminaci prostřednictvím orgánů ZO a UNIE,
d) na účast při tvorbě programu ZO,
e) ovlivňovat prostřednictvím svých zástupců tvorbu a obsah dokumentů a usnesení vyšších
orgánů UNIE,
f) na kritiku kteréhokoliv funkcionáře a kteréhokoliv orgánu ZO a UNIE,
g) na uplatnění svých námětů, připomínek a dotazů na všechny orgány ZO a UNIE,
h) volit a být volen do všech orgánů ZO a UNIE,
i) účastnit se schůzí orgánů, které jednají, nebo rozhodují o jeho osobě,
j) na hmotnou pomoc v případě dlouhodobé nemoci,
k) na podporu při nezaviněné finanční tísni, a to podle finančních možností ZO a UNIE,
l) využívat všech práv a výhod, které pro své členy získávají ZO a UNIE.
2. Každý člen je povinen:
a) řádně a včas platit členské příspěvky,
b) dodržovat tyto Stanovy a usnesení orgánů ZO a UNIE,
c) dbát na svou profesionální úroveň a podle svých sil a možností se podílet na zvyšování
prestiže ZO i UNIE,
d) nepoškozovat dobré jméno jak UNIE, tak ZO,
e) uplatňovat připomínky a námitky vždy nejdříve vůči ZO, jíž je členem, případně UNII.
3. Povinnost platit členské příspěvky se neuplatňuje v době, kdy člen přerušil výkon výdělečné
činnosti z vážného důvodu, jako například:
a) péče o osobu blízkou,
b) čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené,
c) delší dobu trvající dočasná pracovní neschopnost,
d) insolvence (osobní bankrot).
Ve sporných případech rozhodne o osvobození člena od povinnosti platit členské příspěvky
Rada. Rada může rozhodnout také o snížení nebo prominutí povinnosti platit členský příspěvek
členovi, který se nachází v tíživé životní situaci.
XIV. FINANČNÍ PROSTŘEDKY A HOSPODAŘENÍ UNIE a ZO
1. Základní zdroj finančních prostředků UNIE z její hlavní, tj. odborové činnosti, tvoří členské
příspěvky. Dalšími finančními zdroji z její hospodářské, tj. podnikatelské činnosti, jsou

11
zejména pronájem nemovitého majetku, úroky z půjček a úroky z vkladů a pořádání kulturních
akcí a zábav. Podstatným zdrojem finančních prostředků UNIE jsou příjmy plynoucí z dohody
mezi Sdružením výkonných umělců a UNIÍ o společném postupu a poskytování služeb
INTERGRAMU, organizaci při ochraně práv výkonných umělců a o společné účasti na dalších
aktivitách podporujících zájmy výkonných umělců při výkonu kolektivní správy v souladu s
Autorským zákonem.
2. UNIE může na základě rozhodnutí Rady pro podporu činnosti svých členů:
a) Zakládat společnosti, které zabezpečují umělecké a sociální potřeby členů UNIE,
b) vstupovat do společností, které zabezpečují umělecké a sociální potřeby členů UNIE.
3. Finanční prostředky UNIE slouží k uspokojování zájmů a potřeb členů ZO, zřizování účelových
fondů a financování činnosti orgánů a zařízení UNIE.
4. Prezident určuje prostřednictvím interní směrnice dispoziční práva pro nakládání s finančními
prostředky UNIE, příslušné rozsahy pravomoci a odpovědnosti.
5. UNIE neručí za případné dluhy ZO. ZO hospodaří samostatně, na svůj účet a odpovědnost.
6. Členské příspěvky placené členy ZO jsou stanoveny ve výši 1 % čisté měsíční mzdy, nebo 1 %
jiného čistého příjmu člena.
7. UNIE sestavuje na každý kalendářní rok rozpočet a nejméně jednou ročně předkládá výsledky
svého hospodaření Revizní komisi UNIE.
8. ZO předkládá nejméně jednou ročně Členské schůzi zprávu o hospodaření.
9. Pro zabezpečení potřeb a sociálních jistot vytváří UNIE tyto účelové fondy:
a) účelový fond hospodářský (ÚFH) – běžný účet,
b) účelový fond rezervní (ÚFR) – spořicí účet.
Za hospodaření s těmito fondy odpovídá Prezident.
10. Všechny orgány UNIE odpovídají za to, že finanční prostředky jim svěřené budou
vynakládány s nejvyšší mírou hospodárnosti, v souladu se schváleným rozpočtem a s
příslušnými právními předpisy.
XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto Stanovy mohou být v nezbytných případech měněny rozhodnutím dvou třetin všech členů
Rady.
2. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dne 29. 6. 2017.
3. Schválením těchto Stanov pozbývají platnosti a účinnosti dosavadní Stanovy ze dne 25. 6. 2014.

