STATUT
Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje

Článek 1

Funkce a cíle RHSD Moravskoslezského kraje
Rada hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje (dále jen RHSD MSK) je
společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem veřejné správy, zaměstnavatelů
a odborů pro tripartitní vyjednávání (dále též jen „účastníci tripartity“). Jejím hlavním cílem je
dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Moravskoslezského
kraje.
Článek 2

Obsahové zaměření RHSD Moravskoslezského kraje
RHSD MSK projednává, konzultuje, navrhuje a prosazuje řešení rozvoje ekonomiky a zvyšování
životní úrovně občanů. Přitom se zaměřuje především na nejdůležitější problémy, které jsou
předmětem společného zájmu, a to zejména v oblasti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zaměstnanosti a vytváření nových pracovních příležitostí,
podpory rozvoje podnikání,
pracovně právních a sociálních otázek občanů,
strategie rozvoje vzdělanosti a profesní přípravy,
ochrany životního prostředí,
dopravní infrastruktury,
působení ČR v rámci Evropské unie, zejména při využívání strukturálních fondů.

Hlavním obsahovým zaměřením RHSD MSK je:
1) udržet sociální smír v MSK, řešit pracovně právní a sociální otázky občanů
2) politicky a společensky sjednotit MSK za účelem prosazování základních cílů MSK

Článek 3

Orgány RHSD Moravskoslezského kraje
Orgány RHSD MSK tvoří:
a) plenární schůze,
b) předsednictvo,
c) pracovní týmy a skupiny,

Článek 4

Činnost a složení orgánů RHSD Moravskoslezského kraje
v

PLENÁRNÍ SCHŮZE RHSD MSK
(1) Plenární schůze RHSD MSK je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD MSK, která
především:
a) schvaluje Statut RHSD MSK
b) schvaluje místopředsedy jmenované příslušnými stranami tripartity
c) řeší závažné konkrétní problémy vyplývající z článku 2 Statutu,
d) projednává vybrané návrhy zákonů, základní koncepce a směry rozvoje kraje,
e) dohaduje zásadní rozpory mezi partnery,
f) řeší situace ohrožující sociální smír,
g) stanoví program jednání, který je navržen předsednictvem,
h) zřizuje a zrušuje pracovní týmy a skupiny
(2) Plenární schůze RHSD MSK se účastní:
a) 6 představitelů veřejné správy,
b) 6 představitelů Regionální rady OS ČMKOS MSK,
c) 6 představitelů zaměstnavatelů, kteří jsou členy RHSD MSK,
d) vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj
(3) Členové RHSD MSK uvedení v bodu 2 mají hlasovací právo. Každý člen RHSD MSK si
určí svého stálého zástupce, který se zúčastní jednání v případě nepřítomnosti příslušného
člena rady s hlasovacím právem. Personální změny v řádném členství zástupců veřejné
správy, zaměstnavatelů a odborových orgánů jsou v kompetenci příslušného účastníka
tripartity. Jakoukoliv změnu je nutno bezodkladně písemně oznámit předsedovi RHSD
MSK. Možná je účast i dalších osob, bez hlasovacího práva (podrobnosti stanoví Jednací
řád).

PŘEDSEDNICTVO RHSD MSK
(4) Předsednictvo RHSD MSK je výkonným orgánem, který řeší nezbytné záležitosti mezi
jednáními plenární schůze. Předsednictvo především:
a) projednává významné dokumenty, zejména v oblastech vymezených v článku 2 Statutu,
b) jedná o případných zásadních rozporech,
c) posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství,
d) řeší situace ohrožující sociální smír,
e) informuje plenární schůzi o výsledcích svých jednání,
i) sděluje svá stanoviska příslušným státním, odborovým a zaměstnavatelským orgánům.
(5) Předsednictvo navrhuje program jednání plenární schůze a určuje termín jejího konání.
(6)

Předsednictvo tvoří předseda, kterým je vládní zmocněnec pro MSK, ÚK a KVK, čestný
předseda, kterým je hejtman MSK a tři místopředsedové, kteří jsou jmenováni příslušnými
stranami tripartity a schváleni plenární schůzi RHSD MSK. Jednání řídí předseda.
V případě nepřítomnosti předsedy vede a řídí jednání čestný předseda.
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PRACOVNÍ TÝMY A SKUPINY RHSD MSK
(7) Pracovní týmy a skupiny jsou expertními orgány RHSD MSK, které zabezpečují a
připravují odborná stanoviska a další podklady pro orgány RHSD MSK.
(8) Předsednictvo na základě dohody jmenuje a odvolává vedoucí pracovních týmů a skupin a
jejich členy; tito nemusí být členy RHSD MSK.
(9) Pracovní týmy a skupiny se zabývají zejména oblastmi dle článku 2, se zvláštním zřetelem
na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost,
hospodářskou politiku,
mzdy, platy a související otázky,
sociální záležitosti,
veřejné služby a veřejnou správu,
bezpečnost práce,
rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání.

(10) Účastníci tripartity mají právo být v pracovních týmech a skupinách RHSD MSK
zastoupeni paritně.

Článek 5

Jednání orgánů RHSD Moravskoslezského kraje
1) Plenární schůze RHSD MSK zasedá nejméně třikrát ročně. Na žádost alespoň jedné
ze stran tripartity je předseda povinen svolat mimořádnou plenární schůzi RHSD, a to
nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti. Členové tripartity jsou rovněž
členy RSK s hlasovacím právem v případě, že RSK projednává pro území Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje naplňování strategie hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a činnost
platformy Uhelné regiony v transformaci.
2) Předsednictvo zasedá zpravidla jedenkrát za 3 měsíce a vždy minimálně 14 dnů před
jednáním plenární schůze RHSD MSK. V případě potřeby, především při řešení
závažných situací, svolává předseda RHSD MSK po konzultaci s místopředsedy
mimořádné jednání.
3) Pracovní týmy a skupiny zasedají a jednají podle potřeby. Jednání svolává a organizuje
jejich vedoucí. O činnosti a závěrech pracovního týmu nebo skupiny vedoucí písemně
informuje předsednictvo.
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Článek 6

Jednací řád
Bližší podmínky jednání orgánů RHSD MSK upravuje Jednací řád Rady hospodářské a sociální
dohody Moravskoslezského kraje, který je součástí Statutu.
Článek 7

Závěrečné ustanovení
Statut byl projednán na zasedání RHSD MSK a schválen dne 13. 12. 2016 a změny
předsednictvem RHSD MSK dne 6. 5. 2019, čímž nabývá na účinnosti.
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