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Článek 1: Status ZO VOS OU 

1.1 Základní odborová organizace na Ostravské univerzitě (dále ZO VOS OU) je jednou ze 

základních organizačních jednotek Vysokoškolského odborového svazu (113 59 Praha 3, 

nám. W. Churchilla 2), kde je registrována pod číslem 1941. 

1.2 ZO VOS OU dodržuje Stanovy, Finanční řád a programové zaměření VOS. Odvádí 

příspěvky na činnost VOS dle platného Finančního řádu VOS a deleguje své zástupce na 

společná jednání VOS. 

 

Článek 2: Členství v ZO VOS OU 

2.1 Členství v ZO VOS OU (dále jen ZO) je individuální, dobrovolné a nezastupitelné. 

2.2 Členem ZO může být kterýkoli zaměstnanec OU z řad akademických i neakademických 

pracovníků, student (např. doktorského studia) v pracovněprávním vztahu k OU, bývalý 

zaměstnanec OU v pracovněprávním vztahu k jiné organizaci, anebo v důchodu.  

2.3 Členství v ZO je slučitelné s jakoukoli akademickou i neakademickou funkcí. 

2.4 Členství v odborech vzniká na základě písemné žádosti o členství adresované předsedovi 

ZO a mzdové účtárně OU a předpokládá pravidelný odvod členských příspěvků ve stanovené 

výši. Členství zaniká na základě písemné žádosti o zrušení členství v ZO adresované mzdové 

účtárně OU. Členství dále zaniká  

- neplacením členských příspěvků ve stanovené výši po dobu delší než tři měsíce,  

- vyloučením pro prokazatelné hrubé porušení Stanov VOS,  

- ukončením pracovněprávního poměru k OU (nepožádá-li bývalý zaměstnanec OU o 

členství v ZO znovu),  

- úmrtím.  

 

Článek 3: Konference ZO VOS OU 

3.1 Celouniverzitní konference se koná minimálně jednou za 3 roky. Mimořádná konference 

se koná, požádá-li o to předsedu ZO minimálně polovina členů výboru, nebo členské základny 

ZO. 

3.2 Konferenci svolává předseda ZO nejpozději tři týdny před skončením funkčního období 

stávajícího výboru ZO, nebo nejpozději do tří týdnů od požádání. Program konference 

sestavuje výbor ZO. Průběh konference řídí předseda ZO. 

3.3 Právo zúčastnit se konference má každý člen ZO a další osoby, které byly na konferenci 

pozvány stávajícím výborem ZO.  

3.4 Konference se usnáší 

- o změně Volebního a jednací řádu UO VOS OU,  

- o principech hospodaření na další volební období,  

- o nabídce služeb poskytovaných výborem ZO,  

- o výši a způsobu odvádění členských příspěvků, 

- o vyloučení člena ZO,  

- o případném zrušení ZO, anebo sloučení s jinou základní odborovou organizací,  

- o způsobu naložení se zbytkovým majetkem ZO, 

- o vyhlášení stávkové pohotovosti. 



3.5 Konference je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů ZO. 

Mimořádná konference je schopna se usnášet při jakémkoli počtu jejích účastníků.   

 

Článek 4: Volby do výboru ZO VOS OU 

4.1 V čele ZO stojí její výbor. Výbor ZO VOS OU je nejméně tříčlenný a je volen členskou 

základnou VOS OU, a to v rámci celouniverzitní odborové konference. Volby do nového 

výboru vyhlašuje stávající výbor minimálně tři týdny před termínem konání konference. 

4.2 Na člena výboru může být navržen kterýkoli člen ZO VOS OU. Návrh kandidáta musí 

splňovat následující podmínky:  

- návrh v písemné formě lze podat pouze prostřednictvím jednoho ze členů stávajícího 

výboru ZO, a to do stanoveného termínu odevzdání návrhů, 

- návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovatele, jméno a příjmení 

navrhovaného kandidáta, název pracoviště navrhovaného kandidáta, písemný 

souhlas kandidáta s návrhem a vlastnoruční podpisy navrhovatele a kandidáta.  

4.3 Kandidátní listinu výbor zpřístupní členské základně nejpozději v době konání 

konference. Listina obsahuje jména všech navržených kandidátů a názvy jejich pracovišť. Za 

pracoviště se považují fakulty, rektorát, Univerzitní knihovna, CIT OU, případně samostatné 

ústavy OU, a ostatní pracoviště, které nepodléhají žádné z fakult. Do voleb může být 

navrženo i více osob za dané pracoviště. Volby do výboru jsou tajné. Za platný volební lístek 

je považován takový lístek, který splňuje požadavky obsažené v aktuálních instrukcích. 

4.4 Výbor zvolí ze svých řad dva členy volební komise. Třetího člena volební komise 

navrhuje konference ZO z řad nečlenů stávajícího výboru. O návrhu se hlasuje. Návrh je 

přijat, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů ZO. 

4.5 Tříčlenná volební komise volí ze svých řad předsedu, který volby řídí a vyhlašuje její 

výsledky. Volební komise pořizuje protokol z voleb, který předává k archivaci novému 

výboru. Poté její činnost zaniká. 

4.6 Do výboru může být na dané funkční období zvoleno maximálně tolik kandidátu, kolik 

činí celkový počet pracovišť OU v době konání voleb. Převyšuje-li počet kandidátů počet 

pracovišť OU, do výboru je zvolen, ten z kandidátů za navržené pracoviště, který získá větší 

počet hlasů. Druhý v pořadí kandidát se stává tzv. náhradníkem a může být v průběhu 

volebního období do výboru případně kooptován bez doplňujících voleb. Je-li počet kandidátů 

menší než počet pracovišť OU, do výboru může být zvoleno na dané funkční období i více 

kandidátů za jedno pracoviště. O zvolení kandidátů rozhoduje počet hlasů.  

 

 

Článek 5: Členství ve výboru ZO VOS OU 

5.1 Členství ve výboru je dobrovolné, nezastupitelné a čestné. 

5.2 Členství ve výboru je neslučitelné s funkcí rektora OU, děkana fakulty OU, kvestora OU a 

tajemníka fakulty OU. 

5.3 Členem výboru se daná osoba stává na základě voleb do výboru, doplňujících voleb do 

výboru, nebo na základě kooptace prvního náhradníka z příslušného pracoviště na volební 

listině. Hlasování v doplňujících volbách může proběhnout per rollam, prostřednictvím interní 

elektronické pošty. Vznikne-li v průběhu funkčního období v rámci OU nové pracoviště 

(např. fakulta) nebo navrhne-li stávající pracoviště, které ve výboru doposud zastoupeno není, 

svého kandidáta, mohou proběhnout doplňující volby, není-li to s ohledem na počet členů 

výboru možné, může předseda OU svolat mimořádnou konferenci a vyhlásit nové volby do 

výboru ZO. Žádost o svolání mimořádné konference se řídí čl. 3, bodem 3.1 tohoto Volebního 

a jednacího řádu.  

5.4 Členství ve výboru zaniká  

- rozpuštěním ZO, nebo sloučením ZO s jinou odborovou organizací, 



- uplynutím funkčního období,  

- zrušením pracoviště OU, jež člen výboru zastupoval, 

- zvolením nebo jmenováním do některé z funkcí neslučitelných s členstvím ve výboru,  

- ukončením pracovněprávního vztahu k OU,  

- odvoláním,  

- odstoupením, 

- úmrtím.  

5.5 Výbor může svého předsedu nebo jakéhokoli dalšího člena odvolat na základě minimálně 

jednoho odůvodněného návrhu podaného jiným členem výboru nebo členem ZO. O návrhu je 

hlasováno tajně. Osoba, o níž je hlasováno, se hlasování neúčastní. Předseda nebo člen výboru 

je odvolán, vyjádři-li se pro jeho odvolání nadpoloviční většina přítomných členů výboru.  

 

Článek 6: Složení a jednání výboru ZO VOS OU 

6.1 Nově zvolený výbor na svém první zasedání volí ze svých řad předsedu, místopředsedu, 

jednatele, případně zástupce do výkonu dalších funkcí (hospodář, referent pro práci s dětmi, 

referent pro práci s důchodci, referent pro kulturu, referent pro bezpečnost práce, referent pro 

kontrolu hospodaření aj.). Dále výbor volí předsedu kontrolní komise. O způsobu volby se 

výbor usnáší. Člen výboru je do funkce zvolen nadpoloviční většinou hlasů. Při rovnosti hlasů 

rozhodne los. 

6.2 Funkční období výboru je maximálně tříleté.  

6.3 Výbor se schází v průběhu akademického roku podle potřeby, zpravidla jednou za 14 až 

28 dní. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Je-li 

hlasování přítomen sudý počet členů, předseda výboru disponuje dvěma hlasy. O návrzích se 

hlasuje způsobem, na jakém se výbor dohodne. 

6.4 Kontrolní komise provádí čtvrtletně kontrolu hospodaření s prostředky ZO, jednou ročně 

zveřejňuje Zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok a Návrh rozpočtu na rok 

následující. 

6.5 Schůze výboru se může zúčastnit kterýkoli člen ZO VOS OU, který o to předem písemně 

požádá. Jednání se účastní i další osoby, které byly na schůzi přizvány předsedou. 

6.6 Jednání výboru řídí předseda. Jednatel pořizuje z jednání výboru zápis, který je 

verifikován předsedou a zveřejněn na webu odborové organizace. 

 

Článek 7: Práva a povinnosti Výboru ZO VOS OU 

7.1 Výbor vystupuje a jedná jménem ZO. 

7.2 Předseda nebo jiný stanovený člen výboru zastupuje ZO VOS OU v celorepublikovém 

VOS a účastní se jeho jednání. 

7.3 Výbor nakládá v rámci svých práv a povinností s členskými příspěvky členů ZO.  

7.4 Výbor předkládá členům ZO aktuální Katalog služeb (…), podává Zprávu o hospodaření 

za uplynulý kalendářní rok a informuje o rozpočtu na další kalendářní rok. 

7.5 Výbor projednává běžné záležitosti spojené s jeho činností v souladu se Stanovami VOS. 

7.6 Předseda výboru je partnerem rektora ve věci kolektivního vyjednávání. Jeho pravomoci 

jsou vymezeny platnou kolektivní smlouvou. 

 

V Ostravě 17. 2. 2016 


