KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY
Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 112 82

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
SCHVÁLENÝ PREZÍDIEM KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY
DNE 15. 10. 1999
DOPLNĚNÝ ZMĚNAMI SCHVÁLENÝMI HLASOVÁNÍM PREZÍDIA KUK
„PER ROLLAM“ DNE 19. 6. 2000
VE ZNĚNÍ SCHVÁLENÉM DNE 7. 12. 2009

I.
Úvodní ustanovení
1) Konfederace umění a kultury je mezinárodní odborovou centrálou s působností v České
republice a Slovenské republice se sídlem v Praze a Bratislavě.
2) Organizační řád Konfederace umění a kultury (dále jen „KUK“) vychází z Charty
Konfederace umění a kultury a Zakládací listiny Konfederace umění a kultury.
3) Organizační řád vymezuje postavení, pravomoci a vzájemné vztahy orgánů KUK.
4) Organizační řád, jeho změny a doplňky schvaluje prezídium KUK dvoutřetinovou
většinou všech členů prezídia, kteří jsou představiteli konfederovaných svazů, unií a
asociací (dále jen „konfederovaní“).
II.
Prezídium KUK
1) Prezídium KUK (dále jen „prezídium“) je nejvyšším řídícím orgánem KUK.
Prezídium však není oprávněno rozhodovat o snížení jmění KUK.
2) Prezídium je kolektivní orgán, jehož členy jsou představitelé jednotlivých
konfederovaných (každý konfederovaný vysílá na jednání prezídia jednoho představitele,
případně písemně zmocní k zastupování třetí osobu), prezident KUK a viceprezident
KUK. Vedoucí LPO, vedoucí útvaru BOZP, předseda revizní komise a výkonný tajemník
se zúčastňují s hlasem poradním.
3) Jestliže je prezident nebo viceprezident současně představitelem některého
z konfederovaných, tento konfederovaný již dalšího svého představitele na jednání
prezídia KUK nevysílá.
4) Posláním prezídia je koordinace činnosti zájmů a společné politiky konfederovaných.
5) Prezídium zaujímá zásadní postoje ve vztahu ke státním a dalším orgánům.
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7) Prezídium KUK:
a) volí a odvolává prezidenta a viceprezidenta KUK,
b) schvaluje návrhy prezidenta na jmenování a odvolání vedoucích pracovníků KUK,
c) rozhoduje o organizační struktuře (systemizaci) KUK,
d) rozhoduje o zřízení regionálních pracovišť KUK
e) schvaluje jednací řád prezídia KUK,
f) volí členy revizní komise KUK,
g) schvaluje rozpočet KUK a jeho případné změny,
h) projednává a schvaluje hospodaření KUK,
i) schvaluje volební řád,
j) schvaluje mzdový řád pro volené funkcionáře a zaměstnance KUK, jeho změny a
doplňky,
k) schvaluje směrnice KUK o oběhu účetních a dalších dokladů, včetně podpisových
práv k účtům KUK,
l) rozhoduje o termínu konání Kongresu konfederovaných, včetně jeho programu.
8) Prezídium může delegovat některé ze svých pravomocí na ostatní orgány KUK.
9) Není-li tímto organizačním řádem stanoveno jinak, upravuje způsob jednání a hlasování
jednací řád prezídia.
10) Řádné zasedání prezídia se koná zpravidla 1x za tři měsíce.
11) Jednání prezídia řídí prezident KUK nebo jím pověřený zástupce
12) Z jednání prezídia pořizuje výkonný tajemník zápis, a to neprodleně po jeho konání.
Členům prezídia je zápis rozesílán neprodleně po jeho ověření prezídiem zvolených
ověřovatelů.
III.
Kongres konfederovaných
1) Kongresu konfederovaných (dále jen „Kongres“) se zúčastňují členové nejvyšších orgánů
konfederovaných.
2) Kongres je svoláván 1x za pět let, a to nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního
roku.
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4) Konfederovaní na Kongresu projednávají činnost orgánů KUK a mohou předkládat
orgánům KUK návrhy na opatření související s jejich činností.
5) Kongres je oprávněn rozhodnout o způsobu majetkového vyrovnání v případě likvidace
KUK.
6) Náklady spojené s konáním Kongresu jsou hrazeny z prostředků jednotlivých
konfederovaných ve formě konfederačního poplatku.
7) Při hlasování má každý konfederovaný jeden hlas.

IV.
Poradní orgány KUK
1) V případě potřeby prezident KUK svolá jednání představitelů konfederovaných z oblasti
projednávané problematiky. Jednání se též zúčastňuje výkonný tajemník a vedoucí LPO.
2) Jednání svolává výkonný tajemník podle pokynů prezidenta. Výkonný tajemník odpovídá
za včasné předložení projednávaných materiálů. Z jednání pořizuje výkonný tajemník
zápis a to nejpozději do 3 dnů od jeho konání.

V.
Prezident KUK

1) V čele KUK stojí prezident, který je statutárním orgánem KUK.
2) Prezidenta volí a odvolává prezídium.
3) Funkční období prezidenta je čtyřleté.
4) Prezident:
a) řídí, organizuje a odpovídá za činnost KUK mezi zasedáními prezídia v rozsahu
stanoveném organizačním řádem a usneseními prezídia,
b) vystupuje a jedná jménem KUK,
c) na jednání prezídia podává zprávu o činnosti KUK za uplynulé období,
d) ze závažných důvodů může prezident pověřit viceprezidenta, člena prezídia, nebo
zaměstnance KUK, aby jednal jeho jménem,
e) svolává Kongres konfederovaných a zasedání prezídia Konfederace,
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a dalších jednání.

VI.
Viceprezident KUK
1) Zastupuje prezidenta KUK v rozsahu určeném prezídiem nebo prezidentem KUK.
2) Viceprezidenta volí a odvolává prezídium. Viceprezident musí být občanem druhé
republiky, než které je občanem prezident KUK. Pro tuto republiku je pak nejvyšším
představitelem KUK.
3) Funkční období viceprezidenta je čtyřleté.

VII.
Tajemníci regionálních pracovišť
1) KUK může zřídit dle potřeby a rozhodnutí prezídia KUK regionální pracoviště. Tato
pracoviště pomáhají základním organizacím a členům konfederovaných ve svěřeném
regionu. Vedoucím pracovníkem takového pracoviště je tajemník.
2) Tajemník regionálního pracoviště je vedoucím pracovníkem KUK. Obsah jeho činnosti
stanoví Popis práce tajemníka regionálního pracoviště a další dokumenty KUK.

VIII.
Sekretariát KUK
1) Sekretariát KUK zajišťuje správní a administrativní agendu prezídia a prezidenta KUK.
2) Za chod sekretariátu odpovídá výkonný tajemník, který je podřízen prezidentovi KUK.
Obsah jeho činnosti stanoví Popis práce výkonného tajemníka a další dokumenty KUK.
3) Výkonný tajemník se zúčastňuje jednání prezídia s hlasem poradním a pořizuje z tohoto
jednání zápis. Stejně tak se výkonný tajemník zúčastňuje i jednání poradních orgánů
KUK.

IX.
Legislativněprávní odbor
1) Legislativněprávní odbor KUK zajišťuje legislativní a právní činnost KUK.
2) Zodpovídá za legislativní činnost KUK.
3) Zabezpečuje činnost právního poradenství KUK a konfederovaných včetně služeb pro
orgány KUK a jednotlivé členy konfederovaných.
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podřízen prezidentovi KUK.
5) Vedoucí řídí činnost pracovníků legislativněprávního odboru a zúčastňuje se jednání
prezídia s hlasem poradním. Vedoucí LPO může pověřit svým zastupováním jiného
pracovníka LPO KUK.

X.
Útvar bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
1) Útvar BOZP zajišťuje sestavování a čerpání rozpočtu související s výkonem činností
svěřených státem.
2) V čele útvaru BOZP je vedoucí, který je vedoucím pracovníkem KUK. Je podřízen
prezidentovi KUK. Je zodpovědný za dodržování obecně závazných právních předpisů
při zajišťování činnosti uvedené v bodě X.1.
3) Útvar BOZP provádí kontroly v oblasti BOZP v organizacích v oblasti kultury,
zabezpečuje legislativní činnost na tomto úseku, vypracovává plán kontrol a
vyhodnocuje jeho plnění, zajišťuje a podle potřeb organizuje školení BOZP.
4) Vedoucí řídí činnost pracovníků útvaru BOZP a zúčastňuje se jednání prezídia s hlasem
poradním. Vedoucí útvaru BOZP může pověřit svým zastupováním jiného zaměstnance
KUK.

XI.
Revizní komise KUK
1) Revizní komise KUK (dále jen „revizní komise“) má nejméně tři členy. Členy revizní
komise volí prezídium KUK na návrh konfederovaných. Funkční období členů revizní
komise je čtyřleté.
2) Ve svém poslání revizní komise kontroluje hospodaření s prostředky svěřenými
konfederovanými na činnost KUK, používání prostředků svěřených státem a hospodaření
se svěřeným majetkem.
3) Upozorňuje na porušování vnitřních předpisů vydaných KUK.
4) Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
5) Předseda revizní komise se zúčastňuje jednání prezídia s hlasem poradním a na každém
jednání podává zprávu o výsledcích činnosti revizní komise za období mezi zasedáními
prezídia. Předseda RK může pověřit svým zastupováním jiného člena RK.
6) Předseda revizní komise podává na Kongresu konfederovaných zhodnocení výsledků
hospodaření KUK za období uplynulé od poslední Kongresu.
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Závěrečná ustanovení
1) Způsob volby a odvolání prezidenta a viceprezidenta KUK upravuje volební řád
schválený prezídiem.
2) Řádné zasedání prezídia KUK může rozhodnout o ukončení členství konfederovaného
v KUK v případě, že konfederovaný nesplnil v minulém roce povinnost platby členských
příspěvků a nepožádal o zproštění, resp. snížení platby. Členství OS v KUK končí
v tomto případě dnem přijetí rozhodnutí prezídia KUK. S touto skutečností bude takový
konfederovaný bez zbytečného odkladu písemně seznámen.
3) Tento organizační řád na základě tezí ze dne 19.1. 1998, schválený prezídiem KUK dne
30. 3. 1998 ve znění ze dne 19. 6. 2000 byl novelizován prezídiem KUK dne 7. 12. 2009
a k tomuto dni taktéž nabývá platnosti a účinnosti. K tomuto datu se ruší Organizační řád
ze dne 19. 6. 2000, jakož i veškeré ostatní, dosud platné a účinné dokumenty KUK, které
jsou s tímto Organizačním řádem v rozporu.

V Praze dne 7. 12. 2009

…………………………………..
Adriena Jirková
prezidentka KUK

