Statut Rady hospodářské a sociální dohody Olomouckého kraje
PREAMBULE
Rada hospodářské a sociální dohody Olomouckého kraje (dále jen „RHSD OK“) je
společnou dobrovolnou dohadovací a iniciativní platformou zaměstnavatelských
organizací, odborových svazů a veřejné správy pro tripartitní vyjednávání s cílem
dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje.
RHSD OK umožňuje vzájemně respektovanou formou komunikace udržet sociální
smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů
kraje.
Sociální partneři budou usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které mají zájem
přispět k dosažení stanoveného cíle.
Článek 1
Sociální partneři v RHSD OK
Sociálními partnery v RHSD OK jsou:
a) zástupci veřejné správy - Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Univerzita
Palackého v Olomouci, Úřad práce Čr – KrP Olomouc a krajské pracoviště
Českého statistického úřadu.
b) přistoupivší reprezentativní zaměstnavatelské organizace a
c) přistoupivší reprezentativní odborové svazy.
Článek 2
Reprezentativnost sociálních partnerů
1. Za reprezentativní zaměstnavatelské organizace se považují organizace, které:
a) naplňují čl. 27 Listiny, tj. organizace, které dle svých stanov vyvíjejí činnost
spočívající v prosazování ekonomických a sociálních zájmů svých členů,
zejména vedou kolektivní vyjednávání na úrovni podniků a odvětví,
b) jsou evidované jako organizace zaměstnavatelů nebo registrované jako spolek,
popř. zájmové sdružení,
c) mají za členy minimálně tři zaměstnavatele,
d) nevyvíjejí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích,
e) jsou nezávislé na kraji,
f) mají působnost v kraji, tj. zastupují zaměstnavatele, jejichž podnikatelská
činnost je vykonávána na území Olomouckého kraje,

2. Za reprezentativní odborové svazy se považují svazy, které:

a) naplňují čl. 27 Listiny, tj. svazy, které dle svých stanov vyvíjejí činnost
spočívající v prosazování ekonomických a sociálních zájmů svých členů,
zejména vedou kolektivní vyjednávání na úrovni podniků a odvětví
b) jsou evidované jako odborová organizace nebo registrované jako spolek,
c) mají za členy minimálně tři odborové organizace,
d) nevyvíjejí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích,
e) jsou nezávislé na kraji,
f) mají působnost v kraji, tj. odborové organizace – členové těchto svazů působí
u zaměstnavatelů ve smyslu § 286 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
jejichž podnikatelská činnost je vykonávána na území Olomouckého kraje,
Článek 3
Zájmové oblasti RHSD OK
RHSD OK projednává, konzultuje, navrhuje a prosazuje řešení problémů
hospodářského a sociálního rozvoje kraje, a to zejména v následujících oblastech:
strategie hospodářského a sociálního rozvoje kraje,
zaměstnanost a vytváření nových pracovních míst,
rozvoj lidských zdrojů (profesní příprava, celoživotní vzdělání),
podmínky podnikání,
veřejné služby (dopravní obslužnost, zdravotnictví, školství, sociální péče, péče
o mládež, tělovýchova a sport, kultura),
f) pracovně právní a sociální podmínky zaměstnanců a občanů,
g) ochrana životního prostředí,
h) integrace Olomouckého kraje do Evropské unie a přeshraniční spolupráce,
včetně využívání strukturálních fondů / čerpání prostředků pro rozvoj
Olomouckého kraje z fondů EU.
a)
b)
c)
d)
e)

Článek 4
Orgány RHSD OK
Orgány RHSD OK tvoří:
a)
b)
c)
d)

plenární schůze,
předseda,
předsednictvo,
pracovní komise.
Článek 5
Plenární schůze RHSD OK

1. Plenární schůze RHSD OK je nejvyšším dohadovacím orgánem, který především:

a) řeší závažnou problematiku vyplývající z článku 3 Statutu,

b) projednává věcné záměry a návrhy vyhlášek, směrnic a zákonů, týkající se
rozvoje kraje v návaznosti na článek 3 Statutu,
c) dohoduje zásadní rozpory mezi sociálními partnery,
d) řeší situace ohrožující sociální smír,
e) zřizuje na návrh předsednictva pracovní komise a jmenuje předsedy komisí,
f) stanoví program jednání na návrh předsednictva,
g) schvaluje na návrh předsednictva změny Statutu a Jednacího řádu,
h) schvaluje spolupráci s neziskovými právnickými osobami a hospodářskými
komorami s působností na území Olomouckého kraje, a to včetně jejich
přizvání na jednání orgánů RHSD jako stálého či ad hoc hosta s poradním
hlasem,
i) posuzuje a vyhodnocuje naplňování účelu RHSD OK,
j) rozhoduje o zániku RSHD OK.
2. Plenární schůze RHSD OK se účastní:
7 zástupců veřejné správy,
7 zástupců reprezentativních odborových svazů a
7 zástupců reprezentativních zaměstnavatelských organizací.
3. Personální složení je v kompetenci každého zástupce sociálního partnera. Změny
se písemně (elektronicky) oznamují předem předsedovi a tajemníkovi.
4. Účastníci plenární schůze uvedení v odstavci 2 výše mají hlasovací právo.
5. Plenární schůze se mohou zúčastnit stálí hosté a další hosté, a to bez hlasovacího
práva, pouze s poradním hlasem.
Článek 6
Předseda RHSD OK
Předsedou RHSD OK je hejtman Olomouckého kraje. Přísluší mu jednat jménem
RHSD OK a navenek ji zastupovat. V případě odůvodněné potřeby deleguje pravomoc
jednat jménem RHSD OK na člena předsednictva. Svolává a řídí jednání
předsednictva a plenární schůze RHSD OK.
Článek 7
Předsednictvo RHSD OK
1. Předsednictvo RHSD OK je výkonným orgánem, který v období mezi jednáními
plenární schůze především:
a) předkládá návrhy plenární schůzi na změnu Statutu a Jednacího řádu,

b) projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených
čl. 3 Statutu,
c) jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání plenární schůze,
d) posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství,
e) řeší situace ohrožující sociální smír,
f) informuje plenární schůzi o výsledcích svých jednání.
2. V naléhavých případech informuje příslušné orgány kraje, zaměstnavatelských
organizací, odborových svazů a případně dalších subjektů o řešené problematice.
3. Předsednictvo navrhuje program jednání plenární schůze a určuje termín jejího
konání. Dále navrhuje zřízení pracovních komisí a jmenování předsedů jednotlivých
pracovních komisí. Podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny pro řešení
konkrétních úkolů. Jmenuje předsedy pracovních skupin.
4. Předsednictvo je 3členné, tvoří jej předseda a místopředsedové z každé partnerské
strany. Tito jsou na návrh svých delegací voleni plenární schůzí.
5. Jmenovaní předsedové pracovních komisí a skupin se zúčastní jednání na výzvu
předsednictva.
Článek 8
Pracovní komise a skupiny RHSD OK
1. Pracovní komise jsou stálými expertními orgány RHSD OK, zřízené za účelem
řešení záležitostí věcně vymezených článkem 3 Statutu. Pracovní skupiny jsou
expertními orgány RHSD OK, které za stejným účelem a se stejnou mírou
odpovědnosti mimořádně a dočasně řeší aktuální záležitosti společného zájmu
zúčastněných delegací nad rámec věcného vymezení článkem 3 Statutu.
2. Pracovní komise a skupiny předjednávají předložené materiály, zabezpečují a
připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD OK.
Spolupracují na tvorbě návrhů právních předpisů.
3. Delegace v pracovních komisích a skupinách jsou zastoupeny obvykle jedním až
třemi svými členy. Tento počet může být zvýšen na základě rozhodnutí plenární
schůze.
Článek 9
Tajemník a sekretariát RHSD OK
1. Tajemník RHSD OK zabezpečuje prostřednictvím sekretariátu RHSD OK přípravu
návrhu programu jednání orgánů RHSD OK a zajišťuje organizačně technickou
přípravu těchto jednání. Zabezpečuje vyhotovení zápisů ze zasedání orgánů

RHSD OK, organizačně zajišťuje tiskové konference a zprostředkovává informace z
jednání orgánů RHSD OK. Přijímá podněty sociálních partnerů. Sekretariátům
subjektů uvedených v článku 1, odstavci b) a c) Statutu doručuje konečné znění
návrhů právních předpisů předkládaných krajem Parlamentu ČR, včetně důvodové
zprávy.
2. Tajemníka RHSD OK jmenuje předsednictvo RHSD OK.
3. Tajemníci nebo sekretariáty subjektů uvedených v čl. 1 odstavci b) a c) jsou povinni
přijímat podněty, připomínky a náměty pro jednání RHSD OK a neprodleně je předat
tajemníkovi nebo do sekretariátu RHSD OK k dalšímu řízení.
Článek 10
Pravidla jednání orgánů RHSD OK
1. Pravidla jednání orgánů RHSD OK upravuje Jednací řád RHSD OK, který je
součástí tohoto Statutu.
2. Usnesení orgánů RHSD OK jsou přijímána konsensuálně.
Článek 11
Závěrečná ustanovení
1. Tento Statut RHSD OK byl přijat a schválen na jednání plenární schůze
dne 19. 3. 2021.
2. Statut byl vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž každá ze zúčastněných partnerských
stran obdrží po dvou originálních výtiscích.

