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Soutěž ZO OS - metodika
(aktuální stav pro rok 2021)

Určení a cíl soutěže:
Soutěž je určena pro všechny ZO v působnosti OS s výjimkou ZO zaměstnanců aparátu OS. Cílem
soutěže je zaktivizovat ZO, především pak závodní výbory ZO (dále jen: ZV), a zlepšit úroveň
vnitroodborové práce v ZO.

Kritéria soutěže:
V rámci soutěže jsou stanovena následující kriteria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odborová organizovanost
Členská schůze (konference)
Volby orgánů ZO (ZV+RK/ ZV/ RK) a platnost jejich mandátů
Kolektivní vyjednávání - podnikové kolektivní smlouvy (PKS)
Odvod členských příspěvků (ČP) na OS
Účast na akcích OS pořádaných pro všechny ZO
Včasnost a kompletnost předkládání materiálů na OS
Účast na akcích zvláštního charakteru vyhlašovaných OS

Vyhlášení soutěže:
Soutěž ZO OS se pravidelně opakuje v ročních intervalech a je vždy vyhlašována na
následující roční období.
Sledované období pro hodnocení soutěže:
Sledované období pro hodnocení soutěže je stanoveno na 12 měsíců, konkrétně vždy
od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku, kdy bude soutěž příslušného
roku ukončena.
Vyhodnocení soutěže:
Soutěž za předešlé sledované období se každoročně vyhodnotí v termínu do 31. března
následujícího roku po skončení příslušného sledovaného období. Podklady k vyhodnocení
soutěže na základě vyžádaných informací ze ZO připraví aparát OS.

Bodové hodnocení kritérií soutěže:
1. Odborová organizovanost
* Rozdíl v odborové organizovanosti mezi ZO a OS o každé 1 %
* Fyzický nárůst počtu členů o 1 člena

= ± 1 bod
= + 1 bod

2. Členská schůze (konference)
* Uskutečnění členské schůze (konference)

= + 15 bodů

3. Volby orgánů ZO (ZV+RK/ ZV/ RK) a platnost jejich mandátů
* Platnost mandátu stávajících orgánů ZO
nebo
* zorganizování nových voleb do orgánů ZO
4. Kolektivní vyjednávání - podnikové kolektivní smlouvy (PKS)
* Předložení návrhu PKS nebo dodatku k PKS zaměstnavateli
nebo
* uzavření PKS nebo dodatku k PKS

= + 15/10/5 bodů
= + 15/10/5 bodů
= + 8 bodů
= + 15 bodů

5. Odvod členských příspěvků (ČP) na OS
* Včasnost a správnost odvodu ČP ZO na OS za jeden měsíc

= + 5 bodů

6. Účast na akcích OS pořádaných pro všechny ZO
* Účast na jedné akci

= + 8 bodů

7. Včasnost a kompletnost předkládání materiálů na OS
* Včasnost a kompletnost předložení jednoho materiálu

= + 8 bodů

8. Účast na akcích zvláštního charakteru vyhlašovaných OS
* Účast na jedné akci

= + 15 bodů

Vysvětlivky k bodovému hodnocení kritérií soutěže:
1. Odborová organizovanost
* Jako základní bodový stav je vzat rozdíl v % mezi odborovou organizovaností
v příslušné ZO a průměrnou odborovou organizovanosti OS, a to vždy za příslušný
kalendářní rok se stavem k 31.12. Tento základní bodový stav může být tedy kladný nebo
záporný, přičemž se započítává každé jedno % rozdílu jako 1 bod
* Další kladné body jsou přiděleny ZO za fyzický nárůst počtu členů ve sledovaném období
v porovnání s předchozím obdobím, a to vždy za příslušný kalendářní rok se stavem
k 31. 12., přičemž se sledují pouze členové - zaměstnanci. Nárůst členů - zaměstnanců se
přepočítává na 100 zaměstnanců. Tento bodový stav může být pouze kladný, fyzický
pokles počtu členů se nebere v úvahu a tedy se nehodnotí
2. Členská schůze (konference)
* Body jsou přiděleny za uskutečnění alespoň jedné členské schůze nebo konference v ZO
za sledované období. K uskutečnění více členských schůzí nebo konferencí v ZO
se nepřihlíží a bodově se nezohledňuje
3. Volby orgánů ZO (ZV+RK/ ZV/ RK) a platnost jejich mandátů
* Body jsou přiděleny za prostou platnost mandátu stávajících orgánů ZO, to je ZV a
revizní komise ZO (dále jen: RK), přičemž za platnost mandátů obou stávajících orgánů
ZO je přiděleno 15 bodů, za platnost jen orgánu ZV 10 bodů a za platnost jen orgánu RK
5 bodů,
nebo za
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* zorganizování nových voleb do orgánů ZO ve sledovaném období, přičemž
za zorganizování voleb do obou orgánů ZO (ZV, RK) je přiděleno 15 bodů,
za zorganizování voleb jen do orgánu ZV 10 bodů a za zorganizování voleb jen
do orgánu RK 5 bodů
Obě bodová hodnocení nelze sčítat, body lze přidělit buď za splnění jednoho nebo druhého
kritéria
4. Kolektivní vyjednávání - podnikové kolektivní smlouvy (PKS)
* Body jsou přiděleny za prokazatelné předložení návrhu PKS nebo návrhu dodatku k PKS
zaměstnavateli ve sledovaném období, aniž by musela být PKS nebo dodatek k PKS
uzavřeny a podepsány,
nebo za
* prokazatelné uzavření a podepsání PKS nebo dodatku k PKS za sledované období
Obě bodová hodnocení nelze sčítat, body lze přidělit buď za splnění jednoho nebo
druhého kritéria
5. Odvod členských příspěvků (ČP) na OS
* Body jsou přiděleny za včasnost a správnost odvodu ČP ZO na OS za každý jeden
příslušný kalendářní měsíc ve sledovaném období. Těm ZO, které mají povoleny odvody
členských příspěvků na OS za delší než měsíční období, se body v uvedené výši přidělí
za každý měsíc příslušného období samostatně
6. Účast na akcích OS pořádaných pro všechny ZO
*

Body jsou přiděleny za prostou účast ZO na každé konkrétní akci pořádané OS
pro všechny ZO ve sledovaném období. Předmětné akce jsou uvedeny vždy
na příslušný kalendářní rok v „Plánu hlavních akcí a obsahovém zaměření jednání
orgánů OS“.
Konkrétně se jedná o následující akce:
- porada předsedů ZV OS
- shromáždění zástupců základních organizací
- regiony
Účast na zasedání příslušného regionu se automaticky započte těm ZO OS, které
jsou svým členem zastoupeny v KV OS a RK OS a příslušného předcházejícího
zasedání KV OS a RK OS se zúčastní.
- školení ZO pořádaná OS

Body budou v uvedené výši přiděleny za účast na každé vyjmenované akci zvlášť, a to
za účast jednoho zástupce ZO na příslušné akci (vyšší počet zástupců ZO na jedné akci se
bodově nezohledňuje)
7. Včasnost a kompletnost předkládání materiálů na OS
* Body jsou přiděleny za včasnost a kompletnost předkládání materiálů nebo dalších
informací na OS. Tyto materiály jsou vždy na příslušný kalendářní rok uvedeny ve
„Lhůtníku povinností ZO vůči OS“, který je součástí „Plánu hlavních akcí a obsahového
zaměření jednání orgánů OS“ na příslušný kalendářní rok.
Konkrétně se jedná o následující předkládané materiály:
- hlášení typu A - základní statistické informace o ZO OS k 31.12. předešlého roku,
předkládané na OS v termínu do 31. 1. příslušného kalendářního roku
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- hlášení typu B - základní statistické informace o ZO OS za předešlý rok,
předkládané na OS v termínu do 15. 10. příslušného kalendářního roku
- do hodnocení budou zařazeny i další materiály nebo informace, budou-li v průběhu
sledovaného období vyžádány ze strany OS od všech ZO
Body budou přiděleny za předložení každého jednoho vyžadovaného materiálu zvlášť
8. Účast na akcích zvláštního charakteru vyhlašovaných OS
* Body jsou přiděleny za prostou účast ZO na každé konkrétní akci zvláštního charakteru
vyhlášené a organizované OS pro všechny ZO ve sledovaném období a v prvním kole
soutěže (2012) i za poslední rok před sledovaným obdobím (2011). Za akce zvláštního
charakteru se považují akce typu demonstrací, peticí apod.
Body budou v uvedené výši přiděleny za účast na každé konkrétní akci zvlášť, a to za účast
jednoho zástupce ZO na příslušné akci (vyšší počet zástupců ZO na jedné akci se bodově
nezohledňuje)

Vyhlášení výsledků soutěže:
Podle počtu získaných bodů jsou vyhodnoceny a oceněny 3 nejlepší ZO. Výsledky příslušného
kola soutěže za sledované období a vyhlášení vítězů včetně předání cen je provedeno vždy
v následujícím roce po skončení příslušného sledovaného období na jednání SZZO, případně jiným
vhodným způsobem, o němž rozhodne předseda OS.

Ceny pro vítěze:
Za výsledky příslušného kola soutěže za sledované období jsou uděleny následující ceny pro
vítěze:

1. místo
3 poukazy na 3 chatky zdarma (týdenní pobyt pro 12 osob ve 3 chatkách)
v rámci tuzemské rekreace organizované OS
v RS Dachova

2. místo
2 poukazy na 2 chatky zdarma (týdenní pobyt pro 8 osob ve 2 chatkách)
v rámci tuzemské rekreace organizované OS
v RS Dachova

3. místo
1 poukaz na 1 chatku zdarma (týdenní pobyt pro 4 osoby v 1 chatce)
v rámci tuzemské rekreace organizované OS
v RS Dachova
Předseda OS může v rámci vyhodnocení soutěže podle aktuální situace rozhodnout o případném
udělení jiných cen.
_______________________________________________________________________________
Metodika „Soutěž ZO OS“ byla schválena v KV OS ve dnech 11. - 12. 10. 2011, doplněna (bod 1.
Odborová organizovanost) v KV OS ve dnech 11. - 12. 4. 2017 a dále doplněna (bod. 6. Účast na
akcích OS pořádaných pro všechny ZO) v KV OS ve dnech 15. - 16. 10. 2019.
Metodika byla aktualizována pro 10. kolo soutěže organizované v roce 2021.
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