Statut RHSD Jčk

Statut RHSD Jihočeského kraje
PREAMBULE
Rada hospodářské a sociální dohody Jihočeského kraje (dále jen RHSD JčK) je
společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů,
zaměstnavatelů a veřejné správy pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout
shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD JčK
umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu 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
Obsahové zaměření RHSD JčK
1.

RHSD JčK projednává, konzultuje, navrhuje a prosazuje řešení problémů
hospodářského a sociálního rozvoje kraje, a to zejména v následujících
oblastech:







strategie hospodářského a sociálního rozvoje kraje,
zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
podmínek podnikání,
veřejných služeb (dopravní obslužnost, zdravotnictví, školství, sociální
péče, péče o mládež, tělovýchovu a sport, kultura),
pracovně právních a sociálních podmínek občanů,
integrace ČR do Evropské unie a přeshraniční spolupráce.

Článek 2
Orgány RHSD JčK
1.

Orgány tvoří:
a)
b)
c)
d)

plenární schůze RHSD JčK
předseda RHSD JčK
předsednictvo RSHD JčK
pracovní komise

Článek 3
Plenární schůze RHSD JčK
1.

Plenární schůze RHSD JčK je nejvyšším dohadovacím orgánem RHSD JčK,
který především:
 řeší závažnou problematiku vyplývající z článku 1 Statutu,
 projednává věcné záměry a návrhy vyhlášek, směrnic a zákonů, týkající se
rozvoje kraje v návaznosti na článek 1 Statutu,
 dohaduje zásadní rozpory mezi partnery,
 řeší situace ohrožující sociální smír,
 zřizuje na návrh předsednictva RHSD JčK pracovní komise a jmenuje
předsedy pracovních komisí,
 stanoví program jednání na návrh předsednictva RHSD JčK,
 schvaluje na návrh předsednictva změny Statutu a Jednacího řádu RHSD
JčK.
2.
Plenární schůze RHSD JčK se účastní delegace:
 7 představitelů veřejné správy kraje – jmenovaných Radou Jihočeského
kraje,
 7 představitelů reprezentativních odborových svazů – jmenovaných
Regionální radou Českomoravské konfederace odborových svazů
Jihočeského kraje,
 7 představitelů reprezentativních zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů
–
jmenovaných
Krajskou
radou
zaměstnavatelských
a
podnikatelských svazů Jihočeského kraje.
3.
Personální změny ve složení delegací jsou v kompetenci každé účastnické
strany. Změny delegací se písemně oznamují předem předsedovi a
tajemníkovi RHSD JčK.
4.
Účastníci plenární schůze RHSD JčK uvedení v článku 3 odstavci 2 Statutu
mají hlasovací právo.
5.
Plenární schůze RHSD JčK se mohou zúčastnit i další osoby bez
hlasovacího práva, a to v maximálním počtu 3 osob za každou delegaci.

Článek 4
Předseda RHSD JčK
1.

Předseda RHSD je na návrh některé z delegací volen plenární schůzí.
Přísluší mu jménem RHSD JčK jednat a zastupovat ji. Svolává a řídí jednání
předsednictva a plenární schůze RHSD JčK.

Článek 5
Předsednictvo RHSD JčK
1.

Předsednictvo RHSD JčK je výkonným orgánem, který v období mezi
jednáními plenární schůze RHSD JčK především:
 předkládá návrhy plenární schůzi na změnu Statutu a Jednacího řádu
RHSD JčK,
 projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených
čl.1 Statutu,
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jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání plenární schůze
RHSD JčK,
 posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství,
 řeší situace ohrožující sociální smír,
 informuje plenární schůzi RHSD JčK o výsledcích svých jednání.
V naléhavých případech informuje příslušné orgány kraje, zaměstnavatelů,
odborů a případně dalších subjektů o řešené problematice.
Předsednictvo RHSD JčK navrhuje program jednání plenární schůze RHSD
JčK a určuje termín jejího konání. Dále navrhuje zřízení pracovních komisí,
jmenování předsedy jednotlivých pracovních komisí. Podle potřeby zřizuje
dočasné pracovní skupiny pro řešení konkrétních úkolů.
Předsednictvo RHSD JčK tvoří předseda a dva místopředsedové, kteří jsou
na návrh svých delegací voleni plenární schůzí RHSD JčK. Členy
předsednictva RHSD JčK mohou být pouze členové delegací RHSD JčK
uvedených v článku 3 odstavci 2 Statutu.
Po vzájemné dohodě všech stran se zasedání předsednictva RHSD JčK
mohou zúčastnit další členové delegací RHSD JčK, a to v počtu nejvýše dvou
zástupců za každou delegaci,
Jmenovaní předsedové pracovních komisí a skupin se zúčastní jednání na
výzvu předsednictva.


2.
3.

4.

5.
6.

Článek 6
Pracovní komise a skupiny RHSD JčK
1.

Pracovní komise RHSD JčK jsou jejími stálými expertními orgány, zřízené
za účelem řešení záležitostí věcně vymezených článkem 1 Statutu. Pracovní
skupiny RHSD JčK jsou jejími expertními orgány, které za stejným účelem a
se stejnou mírou odpovědnosti mimořádně a dočasně řeší aktuální záležitosti
společného zájmu zúčastněných delegací nad rámec věcného vymezení
článkem 1 Statutu.
2.
Pracovní komise a skupiny RHSD JčK předjednávají předložené materiály,
zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro
orgány RHSD JčK. Spolupracují na tvorbě právních předpisů.
3.
Delegace v pracovních komisích a skupinách RHSD JčK jsou zastoupeny
obvykle jedním až třemi svými členy. Tento počet může být zvýšen na
základě rozhodnutí plenární schůze, a to v závislosti na náročnosti
projednávané problematiky.

Článek 7
Sekretariát RHSD JčK
1.

Tajemník RHSD JčK zabezpečuje přípravu návrhu programu jednání
orgánů RHSD JčK a zajišťuje organizačně technickou přípravu jednání RHSD
JčK. Vyhotovuje záznamy ze zasedání orgánů RHSD JčK, organizačně
zajišťuje tiskové konference a zprostředkovává informace z jednání orgánů
RHSD JčK. Sekretariátům subjektů uvedených v článku 3, odstavci 2 Statutu
RHSD JčK doručuje konečné znění návrhů právních předpisů předkládaných
krajem Parlamentu ČR, včetně důvodové zprávy.
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2.

Tajemníka RHSD JčK jmenuje předsednictvo RHSD JčK z řad zaměstnanců
kraje, zařazených do Krajského úřadu.
3.
Podněty, připomínky a náměty pro jednání RHSD JčK jsou povinni přijímat
tajemníci nebo sekretariáty subjektů uvedených v čl. 3 odstavci 2 a
neprodleně je předat tajemníkovi RHSD JčK.
Článek 8
Jednání orgánů RHSD JčK
1.

Plenární schůze RHSD JčK zasedá zpravidla podle potřeby nejméně však
1x za 4 měsíce, podle přijatého plánu práce. Na žádost jedné z delegací
předseda RHSD JčK svolá mimořádnou plenární schůzi RHSD JčK
2.
Předsednictvo RHSD JčK zasedá zpravidla podle potřeby nejméně však 1x
za 3 měsíce, minimálně 14 dní před zasedáním plenární schůze RHSD JčK. V
případě potřeby, zejména při řešení závažných situací, svolává předseda
RHSD JčK mimořádné zasedání předsednictva RHSD JčK.
3.
Pracovní komise a skupiny zasedají podle potřeby. Jednání pracovních
komisí a skupin svolává jejich předseda po dohodě s tajemníkem RHSD JčK.
Zápisy z jejich jednání jsou předány předsednictvu RHSD JčK.
4.
Zasedání orgánů RHSD JčK se mohou zúčastnit po dohodě delegací RHSD
JčK přizvaní hosté.
Článek 9
Zásady jednání orgánů RHSD JčK
1.

Zásady jednání orgánů RHSD JčK upravuje Jednací řád RHSD JčK, který je
přílohou Statutu RHSD JčK.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
1. Toto znění Statutu RHSD JčK bylo schváleno na jednání plenární schůze
dne _________ 2009.
2. Tento Statut je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž každá ze zúčastněných
delegací obdrží po 2 výtiscích.
3. Tento Statut RHSD JčK nabývá účinnosti dnem svého schválení.

V Českých Budějovicích _________ 2009.

_______________

________________

_______________

předseda RHSD JčK

místopředseda RHSD JčK

místopředseda RHSD JčK
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Jednací řád RHSD Jčk

Jednací řád RHSD Jihočeského kraje
Článek 1
Jednací řád Rady hospodářské a sociální dohody Jihočeského kraje upravuje
zásady jednání jejích orgánů.
Článek 2
Jednání plenární schůze RHSD JčK
1. Jednání plenární schůze RHSD JčK je svoláváno v souladu se Statutem RHSD
JčK.
2. Jednání plenární schůze RHSD JčK svolává z rozhodnutí předsednictva
předseda RHSD JčK, který také jednání řídí. V případě jeho nepřítomnosti ho
zastupuje jím pověřený místopředseda.
3. Jednání plenární schůze RHSD JčK je svoláváno nejpozději 14 dnů před
konáním plenární schůze.
4. Jako podklady pro jednání plenární schůze RHSD JčK slouží písemné
materiály, rozesílané spolu s pozvánkou, v níž je uveden termín, čas, místo a
program jednání.
5. Termín a program jednání plenární schůze navrhuje předsednictvo RHSD JčK.
6. Plenární schůze RHSD JčK jedná, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina
všech členů každé delegace.
7. Jednání plenární schůze RHSD JčK jsou neveřejná, pokud plenární schůze
nerozhodne jinak. Každá delegace si může přizvat na plenární schůzi
maximálně 3 hosty nebo poradce. O přizvání hostů a poradců je delegace
povinna informovat předsednictvo.
8. Z jednání plenární schůze RHSD JčK se pořizuje zápis, který vyhotovuje
předsedajícím stanovený zapisovatel. Zápis podepisuje předsedající, dva
ověřovatelé stanovení z řad členů jednotlivých delegací a zapisovatel.
9. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů
každé delegace.
Článek 3
Jednání předsednictva RHSD JčK
1. Jednání předsednictva RHSD JčK je svoláváno v souladu se Statutem RHSD
JčK.
2. Jednání předsednictva RHSD JčK svolává a řídí předseda. V případě jeho
nepřítomnosti svolává a řídí jednání jím pověřený místopředseda
3. Předsednictvo RHSD JčK jedná, jsou-li přítomni zástupci všech delegací.
4. Jednání předsednictva RHSD JčK jsou neveřejná, pokud není rozhodnuto jinak
5. Z jednání předsednictva RHSD JčK se pořizuje písemný záznam. Závěry
jednání se zpravidla přijímají bezprostředně po projednání jednotlivých bodů
programu a to většinovou shodou.
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Článek 4
Jednání pracovních komisí RHSD JčK
1. Jednání pracovních komisí RHSD JčK je svoláváno v souladu se Statutem
RHSD JčK.
2. Jednání pracovních komisí RHSD JčK svolávají a řídí příslušní předsedové
komisí. V případě nepřítomnosti předsedy pracovní komise svolává a řídí
jednání pracovní komise pověřený člen komise.
3. Jednání pracovních komisí RHSD JčK jsou neveřejná.
4. Z jednání pracovních komisí se pořizují záznamy, které společně se stanovisky
a odbornými posudky k zadaným expertízám jsou předávány předsednictvu
RHSD JčK.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Tento Jednací řád RHSD JčK byl schválen na jednání plenární schůze dne
____________ 2009.
2. Tento Jednací řád je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž každá ze zúčastněných
delegací obdrží po 2 výtiscích.
3. Tento Jednací řád RHSD JčK nabývá účinnosti dnem svého schválení.

V Českých Budějovicích __________ 2009.

_______________

________________

předseda RHSD JčK

místopředseda RHSD JčK
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________________
místopředseda RHSD JčK

Ustavení Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje ( dále jen „RRLZ Jčk“) je
poradním orgánem RHSD Jčk.
Hlavním posláním RRLZ Jčk je:







spojovat otázky zaměstnanosti a vzdělávání a přispívat tak ke vzájemnému
propojování a koordinaci uvedených oblastí
působit jako odborný tým s neformální autoritou, který může sjednocovat a
propojovat pohledy veřejné správy a samosprávy,
podnikatelů a
zaměstnavatelů, odborů a vzdělávacích institucí
iniciovat, vytvářet a posuzovat, nové podněty a podklady pro strategická
rozhodnutí
sloužit jako poradní tým pro RHSD Jčk v oblasti lidských zdrojů
pomáhat řešit krizové situace v zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů

Návrh na usnesení:
RHSD Jčk
I. ustavuje jako svůj poradní orgán RRLZ Jčk
II. pověřuje předsednictvo k dalším krokům vedoucím k zahájení činnosti
RRLZ Jčk
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Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje
PREAMBULE
Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje působí jako poradní, iniciativní
a koordinační orgán RHSD Jčk v oblasti strategického řízení rozvoje lidských
zdrojů. Prostřednictvím aktivit zúčastněných subjektů podporuje rozvoj lidského
potenciálu jako jednoho z pilířů pozitivního hospodářského vývoje i celkové
sociální a kulturní úrovně Jihočeského kraje.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje (dále jen „RRLZ Jčk“) je
stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem Rady hospodářské
a sociální dohody Jihočeského kraje (dále jen „RHSD Jčk) v oblastech
strategického řízení rozvoje lidských zdrojů (dále jen „RLZ“)
2. Zřízení RRLZ Jčk bylo rozhodnuto na zasedání RHSD Jčk dne ……………2009
Článek 2
Působnost Rady
1. RRLZ Jčk soustřeďuje a projednává informace, podklady a doporučení,
které se vztahují k problematice RLZ.
2. RRLZ Jčk plní zejména tyto úkoly:
a. Koordinuje a zajišťuje spolupráci mezi územními orgány státní správy,
územními samosprávami působícími v oblasti RLZ v Jihočeském kraji,
podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy, odborovými svazy a dalšími
právnickými a fyzickými osobami, které působí v oblasti RLZ v Jihočeském
kraji
b. Iniciuje, vytváří a posuzuje koncepční a realizační dokumenty určené
k projednání RHSD Jčk, které se týkají RLZ.
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Článek 3
Složení Rady
1. RRLZ Jčk má 15 členů, kterými jsou předseda, 2 místopředsedové a další
členové
2. Předsedu a místopředsedy a další členy RRLZ Jčk jmenuje a odvolává
RHSD Jčk
3. Další členové jsou:
2 zástupci za samosprávu Jihočeského kraje
2 zástupci za Krajský úřad Jihočeského kraje
2 zástupci za Úřad práce
3 zástupci za podnikatele a zaměstnavatele
3 zástupci za odbory
3 zástupci za Jihočeskou univerzitu
Článek 4
Externí spolupráce
1. RRLZ Jčk může požádat o spolupráci zaměstnance státní správy, kteří
nejsou členy RRLZ, případně externí odborníky
Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Tento statut nabývá účinnosti dnem ……. na základě usnesení RHSD Jčk č…
schváleného dne ……………….2009
2. Veškeré změny a doplňky statutu podléhají schválení RHSD Jčk
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