
Organizační řád ZO OSŽ Ostrava 
 
 
A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Organizační řád ZO OSŽ Ostrava je vnitřní směrnicí této ZO ve smyslu Stanov OSŽ schválených 
sjezdem OSŽ dne 19. 9. 2009. Dnem schválení je závazný pro všechny orgány a členy ZO OSŽ  Ostrava 
(dále jen ZO OSŽ). 
 
 
B. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE  OSŽ 
1. ZO OSŽ 
ZO OSŽ je základním článkem OSŽ a je oprávněna samostatně rozvíjet svoji činnost a rozhoduje 
v otázkách vnitřního života své organizace při respektování Stanov OSŽ. ZO OSŽ je samostatnou 
právnickou osobou, vlastní majetek a disponuje s ním při respektování platných Zásad hospodaření 
s majetkem OSŽ.  
2. Členství v ZO OSŽ  
Podmínky členství, práva a povinnosti členů a ukončení členství řeší Stanovy OSŽ (Hlava II. čl. 7. – 11). 
3. Činnost ZO OSŽ 
a/ Orgány ZO OSŽ jsou usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů 
      příslušného orgánu. Usnesení jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných.  
b/  Usnesení vyšších orgánů ZO OSŽ jsou pro nižší orgány závazná. V případě zániku některého  
     orgánu, přecházejí jeho pravomoci na vyšší odborový orgán. 
c/  Orgán ZO OSŽ je oprávněn vyslat zástupce na jednání kteréhokoliv nižšího orgánu ZO OSŽ. 
 
 
C. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ A ORGÁNY ZO OSŽ 
1. Orgány ZO OSŽ jsou: 
    a/ konference ZO OSŽ 
    b/ závodní výbor (ZV ZO OSŽ) 
    c/ předseda ZO (funkce totožná s předsedou ZV) 
2. Orgány dílenských ZO OSŽ (DO) jsou: 
   a/ členská schůze 
   b/ dílenský výbor (DV) 
   c/ předseda DV  
3. Orgány Organizace seniorů ZO OSŽ jsou:  
   a/ členská schůze 
   b/ výbor Organizace seniorů (VOS) 
   c/ předseda VOS 
 
 
D. ORGÁNY ZO OSŽ 
Konference 
Nejvyšším orgánem ZO OSŽ je Konference ZO OSŽ volených zástupců dílenských organizací, kterými 
jsou členové dílenských organizací a členů orgánů ZO OSŽ (viz Volební řád ZO OSŽ a příloha tohoto 
Organizačního řádu). Konference se koná nejméně jedenkrát ročně. Svolává ji předseda ZO OSŽ (nebo 
jeho zástupce) na základě rozhodnutí ZV OSŽ. Na základě požadavku nejméně 1/3 všech DV (při 
souhlasu nadpoloviční většiny členů DO) je předseda ZO OSŽ povinen svolat mimořádnou konferenci. 
Konference je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční počet delegátů. Do pravomoci konference 
patří především: 
Projednávat a schvalovat program činnosti ZO na další období, vnitřní směrnice ZO OSŽ a jejich 
změny, rozpočty ZO OSŽ a Zásady hospodaření ZO OSŽ, zprávy o činnosti ZO OSŽ a jejích orgánů, 
zprávy o činnosti Revizní komise ZO OSŽ. Volit a odvolávat předsedu ZO OSŽ a členy revizní komise. 



Závodní výbor 
ZV je výkonným a koordinačním orgánem ZO OSŽ. Je složen z volených zástupců všech DV a VOS. 
V jeho čele stojí volený předseda ZO OSŽ. Zasedání ZV se konají dle potřeby, nejméně však jednou za 
měsíc. 
1/ ZV je představitelem ZO OSŽ při jednáních s představiteli organizací, které zaměstnávají členy ZO 
OSŽ, státními orgány a při všech ostatních příležitostech, kdy není účelné svolávat konferenci. 
2/ ZV je příslušným odborovým orgánem ve vztahu k vedení příslušných zaměstnavatelských subjektů 
a v rámci své působnosti může uzavírat jménem zaměstnanců dohody (KS, Dohody ke KS, apod.).  
3/ ZV odpovídá za celkovou činnost ZO OSŽ. ZV je složen z volených zástupců všech DV a VOS, na 
základě počtu, který je určen Volebním řádem. Ze zvolených členů ZV volí I. místopředsedu, 
místopředsedy, jednatele, hospodáře a další funkce dle potřeby. 
4/ ZV OSŽ volí a odvolává zástupce ZO OSŽ do Podnikových výborů OSŽ nebo jejich orgánů a komisí. 
 
Předseda ZO OSŽ 
Předseda řídí jednání orgánů ZO OSŽ, zejména ZV, a zastupuje ZO OSŽ navenek. Předseda ZO OSŽ 
odpovídá za hospodaření ZO OSŽ, jedná a podepisuje jménem ZO OSŽ, přímo řídí I. místopředsedu a 
místopředsedy ZO OSŽ. V případě své nepřítomnosti a současné nepřítomnosti I. místopředsedy 
pověřuje (případně zmocní) svým zastupováním jiného funkcionáře nebo jinou osobu a současně 
stanoví dobu a rozsah pravomocí a působnosti zástupce v písemné plné moci. Svolává konference a 
zasedání ZV a odpovídá za provádění jimi přijatých rozhodnutí. Předseda je oprávněn podniknout 
nezbytná opatření, o kterých je potřeba rozhodnout urychleně, a která by jinak příslušela ZV nebo 
konferenci, aby zajistil akceschopnost ZO nebo aby zabránil škodě. V takovém případě se zodpovídá 
za své konání následujícímu jednání ZV nebo konference. Předseda je ze své činnosti odpovědný ZV.   
Předsedu volí a odvolává Konference ZO OSŽ. 
 
I. Místopředseda ZO OSŽ 
Spolupodílí se na řízení ZO OSŽ. Zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo je-li předsedou 
pověřen, a to v rozsahu stanoveném předsedou ZO OSŽ. Je volen z řad členů ZV OSŽ na návrh 
předsedy ZO OSŽ a je volen a odvoláván ZV. 
 
Místopředseda ZO OSŽ 
O počtu místopředsedů rozhoduje ZV, který je návrh předsedy ZO OSŽ volí a odvolává z řad členů ZV 
OSŽ.  Místopředsedové jsou voleni pro jednotlivé oblasti a jejich kompetence stanovuje ZV na svém 
zasedání. Tyto kompetence musí být přesně vymezeny a musí být součástí zápisu z jednání ZV. 
 
Členové ZV 
Členové ZV mají vhodně rozdělené funkce, v zájmu co nejlepšího řízení chodu ZO. Jejich činnost se 
řídí buď usnesením ZV nebo vnitřní směrnicí OSŽ (např. v případě hospodáře). 
 
Dílenská organizace 
Je zřizována na základě hlediska profesního nebo místního. Obě hlediska lze slučovat. ZV může část 
svých pravomocí delegovat na DO nebo jejich orgány. O počtu a velikosti DO rozhoduje  konference 
ZO OSŽ. 
 
Dílenský výbor 
Navrhuje ZV řešení problematiky svého pracoviště, obvodu nebo svých profesí. DV se scházejí dle 
potřeby. Všichni členové všech DV tvoří v daném volebním období delegáty konference ZO OSŽ 
s hlasem rozhodujícím. 
 
Předseda DV 
Zastupuje DV navenek, zejména v ZV. Je ze své činnosti odpovědný svému DV. Předseda DV svolává 
jednání DV dle potřeby nebo na požádání ZV nebo na požádání nejméně 1/3 členů DO. 



 
Organizace seniorů 
Nejvyšším orgánem této organizace je členská schůze, kterou svolává předseda OS na návrh předsedy 
ZO OSŽ nejméně jednou ročně. Členská schůze OS volí a odvolává výbor OS (VOS). Předseda VOS 
svolává schůzi VOS k pravidelným jednáním nejméně čtyřikrát ročně nebo na požádání ZV nebo na 
žádost nejméně 1/3 členské základny OS.  
 
 
E. REVIZNÍ KOMISE 
V ZO OSŽ je volena jedna Revizní komise ZO OSŽ jako kontrolní orgán. Revizní komise je volena dle 
Volebního řádu ZO OSŽ. Ve své činnosti je nezávislá na ZV a řídí se Stanovami OSŽ, usneseními sjezdů 
OSŽ a konferencí ZO OSŽ, jakož i příslušnými směrnicemi. V čele RK stojí předseda RK. RK ZO OSŽ je ze 
své činnosti odpovědná konferenci ZO OSŽ. RK kontroluje hospodaření ZO, dodržovaní Stanov OSŽ a 
vnitřních předpisů OSŽ. Členové RK nesmí zastávat v ZO žádnou jinou volenou funkci. RK dohlíží na 
činnost všech orgánů ZO OSŽ a v souvislosti s tím na dodržování zákonů, Stanov OSŽ, vnitřních 
směrnic OSŽ a na plnění přijatých usnesení. RK provádí svoji činnost na základě vlastní iniciativy, na 
základě žádosti vyšších odborových orgánů, na základě stížností, na žádost ZV nebo předsedy ZO OSŽ. 
RK podává nejméně jedenkrát do roka zprávu o své činnosti konferenci ZO OSŽ. Všichni členové ZO 
OSŽ jsou povinni poskytnout RK všechny podklady a informace, které RK potřebuje ke své činnosti.  
 
 
F. HOSPODAŘENÍ 
Hospodaření ZO OSŽ se uskutečňuje na základě Stanov OSŽ, ve smyslu Zásad hospodaření OSŽ 
s finančními prostředky ZO OSŽ, vlastními schválenými Zásadami hospodaření ZO OSŽ a dle usnesení 
konference ZO OSŽ. 
 
 
G. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1/ Právní postavení ZO OSŽ je upraveno Stanovami OSŽ, činnost ZO OSŽ se řídí dle obecně  
    závazných předpisů a vnitřními směrnicemi OSŽ. 
2/ Sídlo ZO OSŽ, jakož i ZV je: Nádražní 196, 702 20 Ostrava Přívoz. 
3/ Zánik ZO OSŽ a majetkové vypořádání řeší směrnice OSŽ Postup při ukončení činnosti ZO. 
4/ Přílohou tohoto Organizačního řádu ZO OSŽ je průběžně na návrh ZV konferencí schválené   
     aktualizované Organizační schéma ZO OSŽ. 
5/ Tento organizační řád byl schválen Konferencí ZO OSŽ Ostrava dne 4.11.2010  a je  
    Platný ode dne schválení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozložení Dílenský organizací a počtu členů: 
Dílenský výbor č.1 – Ostrava pravé nádraží – 7 členů 
Dílenský výbor č.2 – Ostrava levé nádraží – 7 členů 
Dílenský výbor č.3 – Ostrava hlavní + Ostrava báňské nádraží – 7 členů 
Dílenský výbor č.4 – Vozová a přepravní kancelář – 5 členů 
Dílenský výbor č.5 – Osobní nádraží – 3 členů  
Dílenský výbor č.6 – Vlakový doprovod OH+provozní pavilon – 7 členů 
Dílenský výbor č.7 – Komerční obvod – 7 členů 
Dílenský výbor č.8 – Vozmistři – 5 členů 
Dílenský výbor č.9 – Senioři – 9 členů 
Dílenský výbor č.10 – Havířov – 4 členů 
Dílenský výbor č.11 – Ostrava Kunčice+ Vratimov +Paskov+senioři O-Ku. – 13 členů 
Dílenský výbor č.12 – Ostrava Svinov – 6 členů 
Dílenský výbor č.13 – Studénka – 5 členů 
Dílenský výbor č.14 – Suchdol nad Odrou – 7 členů 
Dílenský výbor č.15 – GŘ (dispečerský aparát) – 3 člen  /měl by být zastoupen v ZV/ 
Dílenský výbor č.16 – SOKV – 3 členové 
Dílenský výbor č.17 -   Krnov- 10 členů 
Dílenský výbor č. 18- Třinec- 2 členové 
Dílenský výbor č. 19 – Frýdek Místek- 9 členů 
Dílenský výbor č. 20 – Opava Východ- 7 členů 
Dílenský výbor č. 21 – Frýdlant nad Ostravicí- 7 členů 
Dílenský výbor č. 22  - Český Těšín 11 členů 
  
 
Počet zástupců volených do ZV OSŽ: 
Dílenský výbor č.1 – 2 
Dílenský výbor č.2 – 2 
Dílenský výbor č.3 – 2 
Dílenský výbor č.4 – 1 
Dílenský výbor č.5 – 1 
Dílenský výbor č.6 – 2  /1 vlakový doprovod + 1 provozní pavilon/ 
Dílenský výbor č.7 – 1 
Dílenský výbor č.8 – 2 
Dílenský výbor č.9 – 1 
Dílenský výbor č.10 – 1 
Dílenský výbor č.11 – 4 
Dílenský výbor č.12 – 3 
Dílenský výbor č.13 – 2 
Dílenský výbor č.14 – 1 
Dílenský výbor č.15 – 1 
Dílenský výbor č.16 – 1 
Dílenský výbor č. 17-  2 
Dílenský výbor č. 18- 2 
Dílenský výbor č. 19- 9 
Dílenský výbor č. 20- 7 
Dílenský výbor č. 21- 7 
Dílenský výbor č. 22- 4 
Závodní výbor celkem v počtu 58 členů. 
 
 



 
 

 


