
 

Návrh 

 

Jednací řád členské schůze ZO OSŽ 
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 

 

 

1. Členskou schůzi/konferenci řídí zvolené pracovní předsednictvo. Řídícím jednání je předseda ZV OSŽ, 

případně pověřený člen ZV OSŽ. Navrhují pracovní komise /mandátovou, návrhovou, volební/. 

Navrhuje zapisovatele a dva ověřovatele zápisu jednání. O návrhu se hlasuje jako o celku veřejně. 

 

2. Jednání členské schůze/konference ZO OSŽ se koná ve schválených termínech, případně 

v mimořádném termínu a je nejvyšším orgánem ZO OSŽ. 

 

3. Usnesení členské schůze/konference ZO OSŽ jsou závazná pro všechny členy ZO OSŽ.   

    

4. Program jednání členské schůze/konference ZO OSŽ se řídí předloženým a schváleným návrhem 

programu jednání. Případné změny programu jednání schvalují přítomní členové ZO OSŽ. 

 

5. Všichni členové ZO OSŽ mohou volit, být voleni a v průběhu jednání vystupovat s diskuzními 

příspěvky a předkládat návrhy na usnesení, na změnu členů nebo jejich funkcí v ZV OSŽ. K jednomu 

bodu může člen vystoupit maximálně 2x. Hosté členské schůze se jednání účastní s hlasem poradním. 

 

6.  Mandátová komise předkládá zprávu o účasti na jednání členské schůze/konference ZO OSŽ. Tuto 

zprávu schvalují členové/ delegáti/ ZO OSŽ hlasováním. Mandátová komise ověřuje právoplatnost 

hlasování a předkládá návrhy na řešení zjištěných nedostatků při hlasování.  

 

7. Návrhová komise zpracovává návrh usnesení na základě diskusních příspěvků a předložených zpráv. 

Ke každému zásadnímu bodu jednání se předkládá návrh usnesení a hlasuje se o něm. 

 

8. Volební komise na základě návrhů členů ZO OSŽ, předkládá návrhy při volbách do funkcí na zástupce 

do ZV OSŽ, návrhy na zástupce do RK OSŽ, návrhy na zástupce do Výboru OSŽ , na zástupce do 

NeRV OSŽ a jejich náhradníky v souladu s volebním řádem ZO OSŽ. Dále pak zástupce do pracovních 

komisí členské schůze ZO OSŽ.  

 

9. Jednání členské schůze ZO OSŽ je usnášení schopné, když se prezentovala nadpoloviční většina členů 

/delegátů/ ZO OSŽ. Dokumenty a navržená rozhodnutí jsou schválena, hlasuje-li pro ně nadpoloviční 

většina členů s hlasem rozhodujícím, přítomných v jednacích prostorách. Hlasuje se zdvižením ruky. v 

případě optické většiny se nesčítají hlasy pro návrh) ale pouze hlasy “proti“ a „zdržel se“. Výsledek 

hlasování oznamuje předseda volební komise nebo řídící členské schůze nebo konference. 

 

 

10. Jednací řád nabývá platnosti jeho schválením na jednání členské schůze/konference ZO OSŽ. 

 

11. Usnesení a protokol o výsledcích voleb je zaslán neodkladně na sekretariát OSŽ. 

 

 

 

Schváleno dne : …………………..v …………………….  

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 


