Odborové sdružení železničářů
ZO OSŽ žst. Liberec
Nákladní 344 460 01 Liberec 2
Volební řád ZO OSŽ žst. Liberec

NÁVRH

Hlava 1
Volební řád
§1. Členská schůze nebo konference (dále jen „konference“) Základní organizace
Odborového sdružení železničářů žst. Liberec (dále jen „ZO“) upravuje a schvaluje
způsob volby funkcionářů – předsedy a členů Závodního výboru (dále jen
„ZV“) a Revizní komise (dále jen „RK“).
§2. ZO OSŽ žst. Liberec je samostatnou organizační složkou OSŽ
s vlastní
právní subjektivitou a ZV je statutárním orgánem ZO OSŽ a RK je kontrolním
orgánem ve smyslu stanov OSŽ a příslušných zákonů ČR.
§3. Konference ZO upravuje a schvaluje způsob volby funkcionářů – předsedy a
členů ZV a RK (dále jen „volební řád“).
§4. Klíč pro zastupování členů ZO v ZV se určuje takto:
a) u činných členů za každou započatou 1/15 zastupovaných členů u jednoho
zaměstnavatele = jeden delegát konference.
§5. Klíč pro zastupování členů ZO v RK se určuje takto:
minimálně 2 členové.
§6. Volební řád je schvalován veřejným hlasováním a to nadpoloviční většinou
přítomných delegátů konference s hlasem rozhodovacím (dále jen „delegát“).

Hlava 2
Právo volit a být volen
§7. Právo volit má každý řádný člen ZO, který je zapsán ve volebním seznamu,
případně požádá volební komisi o dopsání do volebního seznamu (důchodci
a členové - členky na rodičovské dovolené).
§8. Právo být volen do funkcí uvedených v §4, §5 a §27 má každý člen ZO, který je
navržen konferencí, stávajícím ZV příp. se sám přihlásí jako kandidát volební
komisi a se svou kandidaturou souhlasí.
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Hlava 3
Organizace a průběh voleb členů Závodního výboru a Revizní komise
§9. Volby vyhlašuje ZV s uvedením termínů a počtu dní voleb. Členové ZV a RK
musí být zvoleni nejpozději do data určeného ústředím v roce konání sjezdu
OSŽ. Termín voleb schvaluje ZV.
§10. Za organizování, průběh a vyhodnocení výsledků voleb odpovídá volební
komise, zvolená delegáty konference. Členem volební komise může být pouze
člen ZO, který není členem ZV a RK a nekandiduje na funkci člena ZV a RK.
Volby řídí předseda volební komise. Volební komise je nejméně tříčlenná.
§11. V případě potřeby ustanovuje Volební komise volební subkomisi. U
jednotlivých pracovišť jsou ustanoveny úsekové volební komise, které
navrhuje Volební komise a schvaluje ZV. Úseková volební komise je nejméně
dvoučlenná.
§12. Kandidáti či navrhovatelé kandidátů na členy ZV a RK nahlásí svou
kandidaturu stávajícímu ZV a to v termínu určenému stávajícím ZV.
(Výjimkou jsou kandidáti přímo navržení konferencí!)
§13. Stávající ZV na základě přihlášených kandidátů sestaví Kandidátní listinu
s návrhem na členy ZV a RK, kterou zveřejní Volební komise (není-li ještě
zvolena, pak stávající ZV) a to nejméně 14 dní* před vyhlášeným termínem
voleb(konference může zkrátit až na 1 den). Kandidátní listina musí
obsahovat celé jméno každého kandidáta, jeho věk, firmu (ČD, SŽDC,
CARGO apod.), pracoviště a pracovní zařazení.
§14. Volba členů ZV a RK se provádí:
a) tajná volba: stanovenou úpravou volebního lístku - označením maximálně
tolika kandidátů, kolik je určeno vzhledem k počtu zastupovaných členů dle
§4 a §19 a jeho vhozením do volební urny.
b) korenspondeční volba: stanovenou úpravou volebního lístku - označením
maximálně tolika kandidátů, kolik je určeno vzhledem k počtu zastupovaných
členů dle §4 a §19. Člen požádá o zaslání volebního lístku, s kterou obdrží
zároveň obálku pro zaslání zpět. Na volební lístek za text volba poštou dopíše
(jméno a příjmení), obálku zalepí a zašle na náklady ZO na adresu ZO.
Volební komise obálku vhodí do volební urny.
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§15. Volební lístek musí obsahovat vždy nejméně tolik kandidátů, kolik je určeno
z příslušného úseku do ZV a RK.
§16. Volení lístek postup:
1. Volební lístek do ZV a RK při ZO OSŽ Liberec obsahuje X kandidátů v části do ZV a X kandidátů
do RK.
2. Volí se 9 kandidátů do ZV a 2 kandidáti do RK.
3. Volič obdrží před provedením volby proti podpisu na seznamu oprávněných voličů volební lístek.
4. Volbu provede volič křížkem před jméno kandidáta na volebním lístku.
5. Není-li křížek před plným počtem kandidátů (9), jsou započítány hlasy pouze u těch
kandidátů,před kterými křížek je.
6. Volební lístek je neplatný, je - li křížek u více kandidátů, než je stanovený počet, tj. 9 nebo, není-li
křížek u žádného kandidáta. Neplatný je též při přetržení, nebo při jakékoliv úpravě volebního
lístku.
7. Volební lístek vloží volič do malé obálky s razítkem ZO OSŽ Liberec, kterou zalepí a vloží do
velké obálky též opatřené razítkem ZO. Po odvolení všech, dle přiloženého volebního seznamu,
nebo v poslední den voleb, se tato obálka zalepí a pošle na ZV OSŽ Liberec.
8. V případě shodného počtu hlasů dvou a více kandidátů na posledním místě jak do ZV tak do RK,
budou pouze mezi těmito kandidáty vypsány dodatečné volby.
9. Při potřebě dovolby člena ZV v mezi volebním období bude tento kooptován na schůzi ZV a
následně potvrzen následující členskou schůzí, nebo konferencí.

§17. Volební komise do 5 pracovních dnů od skončení voleb vyhlásí jejich
výsledky a ZV předá k archivaci protokol.

Hlava 4
Ustavení nového Závodního výboru
§18. Nejpozději do 30 dnů po vyhlášení výsledků voleb svolá předseda Volební
komise nový ZV, který na svém prvním jednání zvolí svého předsedu,
místopředsedy a další funkcionáře. Volby řídí předseda volební komise. Po
zvolení se sepíše a podepíše ústředím OSŽ předepsaný protokol. Tímto aktem
končí mandát dosavadního ZV a ukončuje svou činnost Volební komise.
§19. Volba funkcionářů ZV:
a. - předseda – volí členové ZV.
b. - místopředseda – na návrh předsedy ZO volí členové ZV
c. - hospodář – volí členové ZV.
d. - inspektor BOZP – volí členové ZV.

Všechny funkce mohou být kumulované, mimo funkce předsedy a hospodáře,
předsedy a místopředsedy, místopředsedy a hospodáře.
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§20. Nový ZV jmenuje i nové zástupce do vyšších odborových orgánů. Tito
zástupci nemusí být členy ZV.
§21. V případě, že v průběhu funkčního období dojde k odstoupení některého ze
zvolených funkcionářů, postupuje do ZV další nezvolený kandidát dle počtu
hlasů. Pokud nejsou žádní další kandidáti, provede se doplňující volba ve
smyslu tohoto volebního řádu, s tou odchylkou, že není ustavena volební
komise. Volební mandát těchto členů ZV je pouze do konce oficiálního
volebního období ZV.

Hlava 5
Ustavení nové Revizní komise
§22. Nejpozději do 30 dnů po vyhlášení výsledků voleb svolá předseda volební
komise novou RK, která zvolí na tomto ustavujícím jednání svého předsedu.
Volbu předsedy řídí předseda Volební komise. Volbu ostatních funkcionářů
může řídit předseda volební komise, a nebo také již zvolený předseda ZO. Po
zvolení se sepíše a podepíše ústředím OSŽ předepsaný protokol. Tímto aktem
končí mandát dosavadní RK a ukončuje svou činnost Volební komise. (Bývá
zvykem tyto volby dělat souběžně s ustanovením nového ZV).
§23. V případě, že v průběhu funkčního období dojde k odstoupení některého ze
zvolených funkcionářů, postupuje kooptací do RK další nezvolený kandidát
dle počtu preferenčních hlasů (pořadí) při posledních volbách. Pokud nejsou
žádní další kandidáti, provede se doplňující volba ve smyslu tohoto volebního
řádu. Volební mandát těchto členů RK je pouze do konce oficiálního
volebního období RK.

Hlava 6
Odvolání členů Závodního výboru a Revizní komise
§24. Ve zvlášť závažných případech je možné odvolat kteréhokoliv funkcionáře
ZV, včetně předsedy ZO a to veřejným hlasováním členů ZV. Pro dovolání
musí být nadpoloviční většina všech členů ZV. V tomto případě zůstává
odvolaný funkcionář i nadál e členem ZV a může být pověřen jinou funkcí.
§25. Ve zvláště závažných případech je možné odvolat předsedu RK a to
veřejným hlasováním členů RK. Pro odvolání musí být nadpoloviční většina
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všech členů RK. I v tomto případě zůstává odvolaný předseda RK i nadále
členem RK.
§26. Ve zvláště závažných případech může být konferencí odvolána i celá RK a
celý ZV a to veřejným hlasováním delegátů konference. K odvolání je ale
zapotřebí dvoutřetinová většina všech delegátů konference. V tomto případě
musí ihned proběhnout nové volby dle tohoto volebního řádu.

Hlava 7
Stanovení volebních obvodů podle příslušnosti k zaměstnavatelům
a pracovištím k počtu volených členů Závodního výboru
§27. Počty členů ZV dle stanov OSŽ musí být v poměrném zastoupení dle
pracovišť a nově i dle firem zaměstnanců, které naše ZO zastupuje.
Zdůvodnění: Díky vývoji došlo k tomu, že i když jsme všichni byli původně
zaměstnanci jedné firmy a jednoho pracoviště, a to ČD žst. Liberec,
tak nyní zastupujeme fakticky tři podniky a to ČD a.s., ČD CARGO a.s,
SŽDC s.o. a není ani nemožné, že by naše ZO nemohla zastupovat i
zaměstnance nedrážní .
§28. Na základě rozložení členů ZO viz §27 je na volební období 2017 až 2021
a na každé další volební období vyhlášené Ú-OSŽ stanoveno zastoupení
v ZV takto a vždy upraveno ZV dle §4:
• SŽDC OŘ Hradec Kálové
- 5 zástupců v ZV
• ČD ZAP Pardubice
- 3 zástupci v ZV
• ČD Cargo
- 1 zástupce v ZV

Hlava 8
Závěrečná ustanovení
§29. Pokud konference, rozhodne v průběhu volebního období o přechodu pod
jinou OC, výsledky voleb platí a není nutné vyhlašovat nové volby.
§30. Seznam zkratek:
ZV
Závodní výbor Základní organizace Odborového sdružení železničářů
RK
Revizní komise Základní organizace Odborového sdružení železničářů
ZO Základní organizace Odborového sdružení železničářů
OÚ odborový úsek, bez ohledu na to, zda si volí své funkcionáře či nikoliv.
OC
odborová centrála (např. OSŽ, SOSaD, Federace strojvůdců apod.)
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§31. Tímto Volebním řádem se ruší všechny předešlé volební řády ZO. Je
ustanoven na dobu neurčitou do přijetí změn či nového volebního řádu ZO.

§32. Tento Volební řád nabývá platnosti schválením konferencí ZO
dne 30. ledna 2017.

v Liberci dne:
předseda ZO – podpis:

razítko ZO:
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