Činnost ZO OSŽ v období nouzového stavu
ve vztahu k ZV ZO OSŽ, konferenci nebo členské schůzi ZO OSŽ
Vážené předsedkyně, předsedové ZO OSŽ, kolegyně, kolegové,
vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky, vyhlásila (usnesením č. 957 ze dne 30. září 2020 a násl. usneseními) pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, který byl následně
prodlužován a v současnosti trvá.
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 (a násl. usnesení) vláda České
republiky rozhodla o přijetí krizových opatření (dále rovněž „opatření vlády“), kterými mj.
zakazuje - volný pohyb osob na území celé České republiky v určenou dobu se stanovenými
výjimkami; a nařizuje - pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v určeném
počtu osob, se stanovenými výjimkami.
Výše uvedená opatření vlády mají bezprostřední vliv na činnost OSŽ, jejich orgánů a
organizací - ZO OSŽ a samotných členů OSŽ, a to zejména na rozhodování orgánů
OSŽ.
Součástí rozhodování orgánů OSŽ (rozhodovací proces, např. ZV ZO OSŽ, konference nebo
členská schůze ZO OSŽ) je hlasování, kde zúčastnění členové OSŽ dávají najevo svůj
závazný názor.
Pojem hlasování zahrnuje jak volby (tj. hlasování o osobách), tak vlastní hlasování o jiných,
nepersonálních otázkách. Hlasování je běžný demokratický způsob, jak:
- řešit věci (včetně sporných), u nichž je žádoucí, nebo ze zákona nutná, shoda (stanovené
většiny);
- potvrzovat výsledky veřejné diskuse (závazně, po dobu trvání rozhodnutí nebo, než je
pozměněno, nahrazeno dalším nebo zrušeno).
Hlasování může být osobní - veřejné nebo tajné, nebo neosobní, tedy mimo zasedání („per
rollam“) - korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků.
Hlasování per rolllam Stanovy OSŽ, v platném znění, ani vnitřní předpisy OSŽ výslovně
neupravují.
Pro období vládou vyhlášeného nouzového stavu zákon č. 191/2020 Sb., o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se
soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního
zákona a občanského soudního řádu, umožnil každému orgánu právnické osoby
rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i
tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání.
V působnosti OSŽ lze tedy hlasování formou per rollam v období vládou vyhlášeného
nouzového stavu bez omezení používat.

Hlasování osobní - v období nouzového stavu nelze provádět.
Hlasování neosobní (per rollam):
1) korespondenčně:
a) prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta, s.p.),
b) prostřednictvím pověřené osoby, doručovatele či kurýra,
2) prostřednictvím technických prostředků:
a) videokonference a audiokonference (MS Teams, Skype, Webex, WhatsApp
apod.),
b) e-mail,
c) SMS nebo MMS.
Per rollam (dále rovněž „dopisem“ nebo „oběžníkem“) označuje způsob rozhodování
statutárního či jiného orgánu právnické osoby, které neprobíhá jako obvykle na zasedání
orgánu nebo schůze či konference jeho členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím
technických prostředků.
Rozhodování per rollam může mimo písemné korespondence probíhat např. e-mailem nebo
prostřednictvím audiokonference (videokonference), způsob vždy záleží na konkrétním
zakladatelském právním jednání dané právnické osoby (např. stanovy).
Hlasování per rollam musí mít následující zákonné náležitosti:
 může jej navrhnout pouze osoba (orgán), která je k této činnosti oprávněna,
 musí být nejprve vypracován konkrétní návrh rozhodnutí, o kterém by bylo
za normálních podmínek hlasováno na jednání ZV ZO OSŽ, konferenci nebo členské
schůzi ZO OSŽ,
 obsah má být natolik konkrétní, aby k němu bylo možno vyslovit „PRO“ (souhlas),
„PROTI“ (nesouhlas) či „ZDRŽET SE“,
 navrhovatel dále musí v návrhu rozhodnutí stanovit lhůtu, do kdy se mají jednotliví
členové ZO OSŽ (nebo delegáti) nebo členové orgánu k dané otázce vyjádřit, pokud
by ji neurčil, uplatní se zákonná lhůta 15 dní,
 přílohou takového návrhu rozhodnutí musí být současně i podklady potřebné pro
posouzení návrhu, či informace, kde tyto podklady lze nalézt (viz příloha č. 1 a č. 3),
 počítání většiny hlasů - většina potřebná k přijetí rozhodnutí se počítá z celkového
počtu hlasů všech členů ZO OSŽ (nebo delegátů) nebo členů orgánu, ledaže by bylo
stanoveno (volební řád), že se počítá z celkového počtu členů ZO OSŽ (nebo
delegátů),
 z přijetí rozhodnutí je pořízen zápis (obsahující usnesení) a tento je řádně zapsán a
ověřen (viz příloha č. 2 a č. 4),
 po uskutečněném hlasování pak navrhovatel, nejčastěji ZV ZO OSŽ, oznámí členům
ZO OSŽ písemnou formou (např. prostřednictvím České pošty, s.p., e-mailem
/formát pdf, jpeg/, mobilním telefonem - SMS, MMS apod), jak uskutečněné
hlasování dopadlo. Bylo-li jakékoli rozhodnutí přijato, oznámí současně celé znění
daného rozhodnutí.
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Závěr:
Způsob hlasování per rollam není v podmínkách odborových organizací příliš rozšířen a
zažitý, není třeba se jej však obávat. Každé ZO OSŽ lze tuto formu hlasování doporučit.
V době pandemie koronaviru pak může tento způsob dobře posloužit v případech, kdy
s rozhodováním již nelze otálet.
Poznámka:
Tento materiál má návaznost na „Manuál zásad pro organizaci voleb do ZV ZO OSŽ a
RK ZO OSŽ“ a „vzory volebních protokolů“; blíže vše na: www.osz.org (hlavní strana)

Přílohy:
1.) Jednání ZV ZO OSŽ - per rollam
2.) Zápis z jednání ZV ZO OSŽ - per rollam
3.) Jednání členské schůze ZO OSŽ - per rollam
4.) Zápis z jednání členské schůze ZO OSŽ - per rollam
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