JEDNACÍ ŘÁD
ZO FN Plzeň
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

razítko odborové organizace,
podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace

Článek I.
SVOLÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE (KONFERENCE)
1. Výbor odborové organizace nebo předseda odborové organizace (dále jen „výbor“)
svolává členskou schůzi minimálně jedenkrát ročně. Tam kde z provozních nebo jiných
důvodů není umožněna účast všem členům organizace, může výbor namísto členské
schůze uspořádat konferenci (čl. 38 stanov).
2. Výbor svolává členskou schůzi dále vždy, když o to požádá nejméně 1/3 všech
členů odborové organizace, dozorčí rada (revizor) odborové organizace nebo předseda
odborového svazu. Členská schůze (konference) se uskuteční nejpozději 30 dní od
předložení žádosti výboru.
3. Členská schůze (konference) musí být svolána minimálně 14 dní před termínem
jejího konání. Svolání musí být provedeno takovým způsobem, že se o konání členské
schůze (konference) má možnost dozvědět každý člen (oznámení na nástěnce,
písemné nebo elektronické pozvánky apod.).
4. Nesplní – li výbor povinnost svolat členskou schůzi (konferenci) podle odstavce 2,
mohou se členové po uplynutí 30 dnů od předložené žádosti sejít a tím je uspořádána
členská schůze, pokud se jí účastní alespoň nadpoloviční většina všech členů.
5. Členská schůze (konference) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina všech členů nebo delegátů.
6. Nesejde-li se nadpoloviční většina členů nebo delegátů, svolá odborová organizace
náhradní členskou schůzi (konferenci), nejdříve po 5 minutách, nejdéle do dvou měsíců
od termínu konání původní členské schůze (konference) s nezměněným programem.
Náhradní členská schůze (konference) je usnášeníschopná i v případě, že není
přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů, a to nadpoloviční většinou
přítomných členů nebo delegátů.

Článek II.
ÚČASTNÍCI ČLENSKÉ SCHŮZE (KONFERENCE)
1. Právo účastnit se jednání členské schůze (konference) mají všichni její členové.
2. Právo účastnit se jednání konference (neplatí pro členskou schůzi) mají:
a) s hlasem rozhodujícím: zvolení delegáti a členové výboru a dozorčí rady
(revizor) odborové organizace,
b) s hlasem poradním: ostatní členové, kteří se zúčastní z vlastní vůle.
3. Řádní členové (členská schůze) nebo delegáti (konference) mají právo hlasovat
o všech projednávaných otázkách. Přidružení členové, s výjimkou odborové
organizace složené jen z přidružených členů a přidružených členů zvolených ve výboru
nebo dozorčí radě (revizor) odborové organizace, nemají právo hlasovat ve věcech
kolektivního vyjednávání, stávky, voleb, FKSP a finančního řádu odborové organizace.
4. Dalšími účastníky členské schůze (konference) mohou být hosté pozvaní výborem.

Členské schůze (konference) se účastní předseda OS nebo jím pověřená osoba
v případě, že předseda OS požádal o jejich svolání. Členské schůze (konference)
se může účastnit regionální pracovník nebo jiný zaměstnanec OS. Tito další členové
mají jen hlas poradní.
5. Členská schůze (konference) stanoví pravidla pro diskusní příspěvky účastníků
(delegátů) a hostů.
6. Poměrný klíč pro počet delegátů konference je stanoven, neurčí – li jednací řád
jinak, na nejméně 5 % řádných členů odborové organizace.

Článek III.
KOMISE
1. Členská schůze (konference) na návrh řídícího jednání volí zejména následující
komise:
a) mandátovou komisi,
b) návrhovou komisi,
c) volební komisi, je-li součástí členské schůze (konference) i volba orgánů
odborové organizace (více stanoví volební řád).
2. O složení komisí se hlasuje aklamací (veřejným hlasováním).
3. Pokud mají komise více členů, řídí jejich jednání předseda zvolený členy komise.
4. Mandátová komise zejména:
a) ověřuje mandáty účastníků členské schůze (konference),
b) předkládá zprávu o počtu přítomných účastníků s hlasem rozhodujícím, a to
nejpozději před prvním hlasováním o předložených materiálech a návrzích,
c) po celou dobu jednání sleduje schopnost usnášet se.
5. Návrhová komise zejména:
a) předkládá členské schůzi (konferenci) návrhy projednávaných dokumentů,
zejména finanční, volební a jednací řád, rozpočet odborové organizace, rozpočet
FKSP (sociálního fondu), zásady jeho čerpání, výsledky hospodaření apod.,
b) zapracovává připomínky k jednotlivým dokumentům a návrhy z diskuse účastníků
členské schůze (konference) projednané a schválené v průběhu jednání,
c) zpracovává a předkládá návrh usnesení členské schůze (konference),
d) vyhodnocuje a zaznamenává výsledky hlasování účastníků s hlasem
rozhodujícím.

Článek IV.
PRŮBĚH JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE (KONFERENCE)
1. Průběh jednání a diskusi řídí předseda odborové organizace nebo jiný pověřený člen
výboru. Je-li to nutné, řídí jednání pracovní předsednictvo zvolené v úvodu jednání
(dále jen "řídící jednání").

2. Jednání členské schůze (konference) se řídí schváleným programem.
3. Diskuse se mohou zúčastnit všichni účastníci členské schůze (konference).
Za diskusi se nepovažují odborné zprávy a příspěvky k jednotlivým bodům programu.
Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu, slouží zejména k předkládání
pozměňovacích návrhů a jejich zdůvodnění.
4. Řídící jednání zařadí přihlášky do diskuse k projednávanému bodu podle pořadí,
ve kterém je obdržel.
5. Pozměňovací návrhy k projednávaným otázkám musí každý účastník s hlasem
rozhodujícím předložit návrhové komisi písemně, neurčí-li řídící jednání jinak.
6. Má-li člen odborové organizace, který není delegátem, zásadní připomínky, které
chce předložit na konferenci, předá je v písemné formě výboru. Výbor musí podněty
členů projednat a předložit konferenci.
7. Časový limit na diskusní příspěvek je stanoven na maximálně 3 minuty.
O případném prodloužení této doby může předem a na podkladě žádosti rozhodnout
řídící jednání, který rovněž navrhuje ukončení diskuse k jednotlivým bodům programu.
8. Všichni účastníci členské schůze (konference) mohou v jejím průběhu uplatnit
technickou poznámku trvající nejvýše 1 minutu. Při technické poznámce nelze
předkládat pozměňovací návrhy.
Článek V.
HLASOVÁNÍ
1. O předložených návrzích a dokumentech se hlasuje zpravidla aklamací.
2. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy.
Pokud je pozměňovací návrh k danému bodu jednání přijat, o dalších návrzích
vznesených ke stejnému bodu se nehlasuje.
3. Předložené návrhy a dokumenty jsou schváleny, je-li členská schůze (konference)
usnášeníschopná a hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných účastníků
členské schůze (konference) s hlasem rozhodujícím.

Článek VI.
INFORMACE ČLENŮM
Výbor odborové organizace a delegáti jsou povinni informovat obvyklým způsobem
členy odborové organizace o závěrech jednání členské schůze (konference) nejpozději
do 14 dnů po jejím konání.

Článek VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento jednací řád byl schválen členskou schůzí výše uvedené odborové organizace
a nabývá účinnosti dne 29. 11. 2016.

