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Seznam použitých zkratek: 
 
ZO TŽ Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny 
OS KOVO  Odborový svaz KOVO 
VZO výbor základní organizace 
P-VZO předsednictvo výboru základní organizace 
OJ odborová jednotka  
DR dětská rekreace 
DaRK dozorčí a revizní komise 
 
 
1 Jednací řád P-VZO 
1.1 Zasedání P-VZO svolává dle schváleného ročního plánu předseda ZO. V 

odůvodněných případech má právo svolat mimořádné zasedání P-VZO 
předseda ZO TŽ, případně nadpoloviční většina členů P-VZO. 

1.2 Návrh programu zasedání připravuje vedení ZO TŽ. Příslušné písemné 
materiály jsou doručeny prostřednictvím odborové pošty min. 4 dny před 
zasedáním. 

1.3  P-VZO je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých 
členů. Usnesení a rozhodnutí jsou platná při jejich přijetí nadpoloviční 
většinou hlasů přítomných členů P-VZO. 

1.4  Každý člen P-VZO má při hlasování 1 hlas. 
1.5  Zasedání se zúčastňují ekonom, referentka podnikatelské činnosti ZO,  

pověření zástupci obvodů pro rozdělení DR a předseda DaRK ZO TŽ, kteří 
mají hlas poradní. 

1.6  Zasedání řídí předseda ZO TŽ, případně jím pověřený zástupce vedení ZO 
TŽ. 

1.7  Na závěr zasedání jsou pro kontrolu potvrzena všechna přijatá usnesení 
hlasováním a je z toho pořízen písemný záznam. 

 
2 Jednací řád VZO 
2.1 Zasedání VZO svolává dle schváleného ročního plánu P-VZO. V 

odůvodněných případech má právo svolat mimořádné zasedání VZO 
předsednictvo VZO případně nadpoloviční většina členů VZO. 

2.2 Návrh programu zasedání schvaluje P-VZO. Příslušné písemné materiály 
jsou doručeny prostřednictvím odborové pošty minimálně 4 dny před 
zasedáním. 
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2.3 Zasedání řídí předseda ZO TŽ, případně jím pověřený člen P-VZO. 
2.4 Zprávu o účasti, na základě údajů v prezenci účastníků zasedání, přednáší  

jeden z místopředsedů ZO TŽ. 
2.5 VZO schvaluje na každém zasedání 3 člennou návrhovou komisi, která 

eviduje k jednotlivým projednávaným bodům přijatá usnesení a připravuje 
návrh usnesení VZO. 

2.6 Jednání VZO je neveřejné. Hosty, kteří se mohou zúčastnit jednání, 
schvaluje VZO. 

2.7 K projednávaným návrhům P-VZO mohou být dávány pozměňovací 
návrhy. Návrh, který předkládá P-VZO, má přednost v pořadí hlasování 
před pozměňovacím návrhem. 

2.8 Za vyřízení dotazů, připomínek a námětů přednesených na zasedání VZO, 
zodpovídá vedení ZO TŽ. Nestanoví-li usnesení jinak, je lhůta na vyřízení 
do příštího zasedání VZO. 

2.9 VZO je usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina 
jeho členů. 

 Při veřejném hlasování má každý člen VZO 1 hlas. Rozhodne-li VZO, že 
projednávaný bod programu je závažný, může proběhnout mandátové 
hlasování. V něm obdrží každý člen takový počet mandátových hlasů, který 
odpovídá počtu členů v jeho OJ, tj. na každých započatých 50 členů 1 
mandátový hlas, zástupce organizace důchodců 1 mandátový hlas na 
každých započatých 1000 členů organizace důchodců. Členové P-VZO 
mají 1 mandátový hlas. Usnesení a rozhodnutí jsou platná při jejich přijetí 
nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě mandátového hlasování 
nadpoloviční většinou přítomných mandátových hlasů. 

2.10 Na závěr zasedání jsou přečtena pro kontrolu úplnosti všechna přijatá 
usnesení a je z toho pořízen písemný záznam. 

2.11 Zasedání se pravidelně zúčastňuje ekonom, referentka podnikatelské 
činnosti ZO, předseda DaRK ZO TŽ, který má hlas poradní. 

 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3 Změny a platnost 
3.1 Změny a dodatky Jednacího řádu ZO TŽ lze provádět usnesením VZO 

v období mezi konferencemi ZO TŽ. 
3.2 Tento Jednací řád ZO TŽ nabývá platnosti a účinnosti dne 26.4.2016 a 

zároveň tímto dnem pozbývá platnost a účinnost Jednací řád ZO TŽ 
schválený 24.4.2012. 


