
- CHARTA - 
KONFEDERACE  

UMĚNÍ A KULTURY 
 

 

 

 

Vycházejíce z článku 8 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech (vyhl. 120/1976 Sb.) a Mezinárodní úmluvy číslo 87 Mezinárodní organizace práce, 

jejímž je Československo zakládajícím členem, 

r o z h o d l y  s e  

podepsané svazy a profesní sdružení, hájící a prosazující odborová práva pracovníků 

v kultuře, umění a dalších tvůrčích činnostech 

u s t a v i t  

KONFEDERACI UMĚNÍ A KULTURY 

(dále jen Konfederaci), která hájí a prosazuje odborová práva a profesní zájmy 

konfederovaných.  

 

 

Článek I 

Všeobecná ustanovení 

 

1. Konfederace je samostatné, nezávislé odborové sdružení odborových a profesních 

svazů a sdružení působících v České a Slovenské Federativní Republice v oblasti umění, 

kultury a dalších tvůrčích činností (dále jen konfederovaní). 

2. Cílem Konfederace je koordinace společného postupu konfederovaných při hájení a 

prosazování jejich práv a zájmů. 

3. V Konfederaci má každý konfederovaný stejná práva a povinnosti, bez ohledu na 

počet členů, republikovou nebo federativní působnost či uspořádání. 

4. Konfederace plně respektuje práva všech konfederovaných na samostatnou existenci 

včetně práva na vlastí stanovy. Neomezuje samostatné působení několika konfederovaných 

v témže oboru činnosti, uznají-li to konfederovaní pro svou odborovou činnost za účelné. 

5. Struktura konfederovaných je jejich vnitřní věcí a řídí se pouze stanovami 

konfederovaných, bez ohledu na to, jde-li o uspořádání podle podniků a zaměstnavatelských 

organizací, o uspořádání podle profesí či kombinaci obou. 

6. Konfederace je nezávislá na politických stranách a hnutích, na státních i 

hospodářských orgánech, včetně zaměstnavatelských organizací a stejnou nezávislost 

respektuje i u konfederovaných. 
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Článek II 

Členství 

 

1. Členem Konfederace se může stát každý odborový či profesní svaz a sdružení, 

s výjimkou svazů zaměstnavatelů, působící v ČSFR v oblasti umění, kultury a dalších 

tvůrčích činnostech. 

2. Členství v Konfederaci vzniká podpisem Charty Konfederace zástupci 

konfederovaného, předložením stanov konfederovaného, schválením přijetí prezídiem a 

zaplacením členského vkladu. 

3. Členství v Konfederaci zaniká: 

a) vystoupením konfederovaného z Konfederace písemným vyrozuměním prezídia                            

Konfederace; 

b)  vyloučením konfederovaného pro hrubé porušení Charty Konfederace nebo z důvodů    

neplnění členských povinností; 

c)  zánikem konfederovaného, o němž zmocněný likvidátor či nástupce písemně vyrozumí 

prezídium Konfederace. 

4. Zánikem členství nezaniká nárok konfederovaného na úměrné majetkové vyrovnání 

s Konfederací. 

5. Členstvím v Konfederaci nejsou nijak dotčeny nebo omezeny právní subjektivita a 

samostatnost rozhodování konfederovaných. 

6. Členství v Konfederaci vylučuje souběžně členství v jiné československé odborové 

centrále. 

 

Článek III 

Práva a povinnosti konfederovaných  

 

1. Právem konfederovaných je zejména: 

a) účastnit se všech akcí pořádaných Konfederací; 

b) jmenovat zástupce do prezídia Konfederace; 

c) navrhovat zástupce do revizní komise Konfederace; 

d) vysílat delegáty na kongresy Konfederace; 

e) předkládat prezídiu a kongresům návrhy k projednání; 

f) žádat solidární podporu ostatních konfederovaných nebo celé Konfederace; 

g) podílet se na hospodářské činnosti Konfederace a jejích výsledcích. 

2. Konfederovaný je povinen zejména: 

a) zaplatit členský vklad ve výši 10 000,-- Kčs; 

b) řádně platit členské příspěvky. 

 

Článek IV 

Činnost Konfederace 

 

1. Konfederace na základě a v mezích rozhodnutí konfederovaných jedná, popřípadě 

uzavírá dohody jménem konfederovaných zejména s vládními,  odborovými a 

zaměstnavatelskými orgány (svazy); tím není dotčeno právo konfederovaných samostatně 

jednat a uzavírat dohody s příslušnými vládními, odborovými či zaměstnavatelskými orgány 

(svazy). 
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2. Konfederace zabezpečuje pro konfederované společné služby především v oblastech: 

a) legislativně právní; 

b) hospodářsko-ekonomické služby; 

c) výpočetní a spojová technika; 

d) public relations; 

e) revizní a poradenská činnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP); 

f) podnikatelská a investičně poradenská činnost. 

3. V zahraničních stycích reprezentuje Konfederace konfederované pouze 

v mezinárodních všeodborových neprofesních organizacích a orgánech. 

4. V ostatních zahraničních stycích, zejména v oblasti profesní, včetně členství 

v příslušných mezinárodních organizacích a jejich orgánech, jsou konfederovaní 

nezastupitelní. 

5. Konfederace uznává práva odborových svazů a sdružení stojících mimo Konfederaci 

nebo sdružených v jiných odborových centrálách v Československu a je připravena s mini 

spolupracovat na principu rovnosti. 

 

Článek V 

Stávkový boj v rámci Konfederace 

 

1. Konfederovaní mají právo na stávku. 

2. Konfederace chápe stávku jako formu obrany a krajní prostředek k obhájení 

odborářských práv, ke kterému se konfederovaní uchylují teprve tehdy, jsou-li všechny 

ostatní možnosti řešení předmětu sporu vyčerpány. 

3. Stávkové hrozby by nemělo být zneužíváno, zejména pro vymáhání plnění 

nereálných požadavků. 

4. Vyhlašování a vedení stávek v rámci jednotlivých konfederovaných je plně v jejich 

kompetenci a řídí se pravidly určovanými stanovami konfederovaných. 

5. Rozhodnutím prezídia se může Konfederace k takovéto  stávce připojit stávkou 

solidární, popřípadě může vyhlásit stávku konfederační, byť třeba v jiné formě nebo délce než 

byla stávka původní. 

6. Konfederační stávku lze vyhlásit i na podporu celospolečenských požadavků, 

popřípadě se touto formou připojit, po dohodě s dalšími odborovými centrálami, ke stávce 

generální. 

7. Konfederační stávku vyhlašuje a ukončuje prezídium Konfederace 2/3 většinou hlasů 

všech svých členů. 

8. Konfederovaní jsou povinni konfederační stávku podpořit, je-li prezídiem 

Konfederace vyhlášena. 

 

Článek VI 

Orgány Konfederace 

 

1. Nejvyšším orgánem Konfederace je prezídium. 

2. Prezídium Konfederace je kolektivní orgán, jehož členy jsou nejvyšší představitelé 

jednotlivých konfederovaných, popř. jimi delegovaní zástupci. 

3. Zasedání prezídia svolává prezident Konfederace. 

4. Na řádném zasedání se schází prezídium Konfederace nejméně 1x měsíčně. 

5. Na mimořádném zasedání se prezídium Konfederace schází: 
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a) vyžaduje-li to všeobecný zájem; 

b) na žádost prezidenta Konfederace; 

c) na žádost revizní komise; 

d) na žádost alespoň 1/3 konfederovaných. 

6. V čele prezídia Konfederace je prezident, kterého volí a odvolává prezídium. 

7. Prezídium dále volí a odvolává viceprezidenta, zemského správce pro Moravu a 

Slezsko a zemského správce pro Slovensko. 

8. Prezidenta Konfederace zastupuje: 

a) viceprezident – ve všech otázkách a na celém území ČSFR; 

b) zemští správci – v otázkách a na území zemských správ; 

c) všichni členové prezídia – v rámci a v rozsahu konkrétního pověření. 

9. Organizační záležitosti Konfederace řídí výkonný tajemník, kterého jmenuje a 

odvolává prezident Konfederace, po schválení 2/3 většinou prezídia. 

       10.  Výkonný tajemník se zúčastňuje jednání prezídia s právem poradního hlasu. 

  11.  Kontrolním orgánem Konfederace je pětičlenná revizní komise. 

  12. Revizní komise se skládá ze zástupců konfederovaných a volí si ze svého středu 

předsedu. 

   13. Předseda revizní komise Konfederace se zúčastňuje jednání prezídia s hlasem 

poradním. 

   14.  Funkční období revizní komise je vždy jen jeden rok. 

   15. Jedenkrát ročně, vždy nejpozději do konce února následujícího roku, předkládají 

rozšířenému prezídiu: 

a) prezident zprávu o stavu Konfederace; 

b) výkonný tajemník závěrečný účet Konfederace; 

c) předseda revizní komise revizní zprávu Konfederace. 

   16. Na žádost nadpoloviční většiny konfederovaných svolává prezídium kongres 

Konfederace. 

   17. Není-li při svolání kongresu stanoveno jinak, mají zde zástupci konfederovaných 

účast zajištěnou podle klíče: 1 delegát s hlasem rozhodujícím na každých 500 členů, 

minimálně však jeden na každého konfederovaného. 

 

Článek VII 

Sídla Konfederace 

 

1. Sídlem Konfederace je Praha. 

2. Sídlem zemské správy pro Moravu a Slezsko je Brno, sídlem zemské správy pro 

Slovensko je Bratislava. 

3. Oblastní správy v dalších městech ČSFR zřizuje Konfederace všude tam, kde je to 

pro potřeby konfederovaných a Konfederace prospěšné. 

4. O zřízení a rozsahu oblastních správ rozhoduje prezídium Konfederace 2/3 většinou. 

 

Článek VIII 

Právní subjektivita Konfederace 

 

1. Konfederace má vlastní právní subjektivitu, nezávislou na právní subjektivitě 

konfederovaných. 

 



  

 5  

2. V rozsahu své kompetence a delegované pravomoci jedná jménem Konfederace 

prezident, viceprezident a další pověření členové  prezídia, zemští správci a výkonný 

tajemník. 

 

Článek IX 

Majetek Konfederace 

 

1. Majetek Konfederace vzniká: 

a) základními členskými vklady konfederovaných; 

b) členskými příspěvky konfederovaných; 

c) dary a odkazy; 

d) dotacemi; 

e) subvencemi; 

f) úroky; 

g) vlastní hospodářskou činností.  

2. Majetek konfederovaných není součástí majetku Konfederace. 

3. O výši členských příspěvků konfederovaných rozhoduje prezídium Konfederace. 

 

Článek X 

Hospodářská činnost Konfederace 

 

1. Konfederace je oprávněna provádět hospodářskou a servisní činnost, především pro 

potřeby konfederovaných. 

2. O rozsahu a právní formě hospodářské činnosti Konfederace rozhoduje prezídium. 

3. Účelová hospodářská zařízení Konfederace jsou řízena ředitelem, kterého jmenuje a 

odvolává prezident Konfederace, po schválení 2/3 většinou prezídia. 

4. Ředitel hospodářských zařízení Konfederace podléhá výkonnému tajemníkovi, 

kterému též předkládá roční uzávěrku. 

5. Hospodaření s majetkem Konfederace je upraveno zvláštními předpisy, které 

schvaluje prezídium Konfederace. 

 

Článek XI 

Zánik Konfederace 

 

1. O zániku Konfederace je oprávněn rozhodnout kongres. 

2. Při zániku Konfederace z rozhodnutí kongresu, rozhodne kongres i o majetkovém 

vypořádání. 

3. Konfederace automaticky zaniká, má-li méně než tři konfederované. 

 

Článek XII 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Změny Charty konfederace jsou přijímány 2/3 většinou hlasů všech 

konfederovaných. 

 

Červen 1990 
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Zakládací listinu československé KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY 

podepsali: 

 

Antonín Foldyna v.r. Odborová asociace divadelníků  

Ondřej Vavřík v.r. Odborový svaz pracovníků knihoven  

Jindřich Šturm v.r. Odborový svaz pracovníků  

 vydavatelství, nakladatelství a  

 knižního obchodu  

Jan Křitel Sýkora v.r. KINOS-Nezávislý odborový svaz 

 pracovníků v kinematografii  

Marie Podzimková v.r. Odborový svaz pracovníků kulturních 

  zařízení  

Vladimír Koronthály v.r. Československá asociace pracovníků 

 se zvukem  

Petr Pelčák v.r. Odborový svaz pracovníků v kultuře  

Jakub Waldmann v.r. Unie-Odborový svaz československých 

 orchestrálních hudebníků  

JUDr. Jaroslav Ožana v.r. Herecká asociace  

Karel Štědrý v.r. NOSSU-Nezávislé odborové sdružení 

 svobodných umělců  

PhDr. Andrej Rády v.r. Jednota tlumočníků a překladatelů  

PhDr. Tibor Sedin v.r. Sdružení průvodců 

 

 

 

 

Zakládací  listinu československé KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY dále podepsali:  

 

ke dni 1. 3. 1990  

Vladimír Bystrov v.r. Syndikát novinářů  

 

21. 3. 1990  

Felix Seebauer v.r. Syndikát překladatelů  

 

20. 4. 1990 

Jan Kališ v.r. Sdružení filmových  

Jaromír Šofr v.r. kameramanů – SFILK 

 

27. 4. 1990 

Milan Jančík v.r. OS profesionálních sborových  

 zpěváků ČSFR  
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Dalibor Lipský v.r. Asociace Čs. filmových a televizních 

 střihačů AFTS  

 

15. 6. 1990 

Pavel Jarkovský v.r. Unie výtvarných umělců  

akad. sochař 

 

18. 6. 1990 

Michal Prokop v.r. Svaz autorů a interpretů (SAI)  

 

29. 6. 1990 

Dušan Karásek v.r. Asociace komerčních hudebníků 

 Brně   

 

13. 7. 1990 

Michaela Klimanová SVÚ – Slovenská výtvarná unia 

- Trizuljaková v.r. 

 

10. 9. 1990 

Eduard Hrubeš v.r. ARTES – Umělecké sdružení   

Jaroslav Olša v.r. 

 

19. 4. 1991 

JUDr. Jana Kubištová, CSc. v.r. Komora komerčních právníků  

 České republiky 

 

3. 6. 1991 

JUDr. Stanislav Macháček v.r. Svaz pražských průvodců 

 

3. 6. 1991 

Zdeněk Klika v.r. Asociace maskérů a vlásenkářů ČR 

Pavel Vlach v.r. 

 

25. 3. 1996 

JUDr. Karel Frimmel v.r. Nezávislý klub právníků 

 

 

  

 

 

 

 


