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Volební řád ZO OSŽ Ostrava 
 
Úvodní ustanovení 
Volby členů dílenských výborů (DV), závodního výboru (ZV) 
Volba předsedy Základní organizace Odborového sdružení železničářů 
Volby v Organizaci seniorů 
Volby místopředsedů a dalších orgánů Závodního výboru OSŽ 
Volba členů a předsedy Revizní komise 
Volební komise 
Úprava volebního lístku 
Společná ustanovení 
Závěrečná ustanovení 
 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
a) Volební řád ZO OSŽ Ostrava (dále jen ZO OSŽ) je vnitřní směrnice této ZO   
     OSŽ ve smyslu Stanov OSŽ. Dnem schválení konferencí ZO OSŽ je závazný pro všechny  
     orgány a členy ZO OSŽ. 
b) Volební řád ZO OSŽ Ostrava (dále jen VŘ) stanovuje podmínky, za kterých se    
     volí členové závodního výboru ZO OSŽ (dále jen ZV OSŽ), předseda ZO OSŽ, dílenské  
     výbory (dále jen DV) a jejich předsedové, revizní komise (dále jen RK) a její předseda. 
 
VOLBY ČLENU DV a ZV 
a) Volby v ZO OSŽ probíhají ve volebních obvodech. Volební obvody (VO) jsou tvořeny 
      z dílenských organizací dle platného Organizačního řádu ZO OSŽ, schváleného  
      konferencí ZO OSŽ. Volič volí v tom obvodu, ve kterém je v okamžiku voleb členem.  
      Konference ZO OSŽ rozhoduje o organizační struktuře ZO OSŽ, tedy o počtu dílenských  
      organizací a o počtu jejich zástupců v dílenských výborech a v ZV.  
      Všichni členové všech dílenských výborů jsou po dobu volebního období členy  
      – delegáty konference ZO OSŽ. 
b) Voleb se musí zúčastnit nadpoloviční většina členů ZO OSŽ v daném volebním obvodu,  
      aby byly právoplatné. Pokud se tak nestane, musí se volby opakovat do 30 dnů po vyhlášení  
      výsledku voleb. 
c) Volby jsou prováděny formou tajného hlasování na volebním místě nebo do mobilní volební 
      urny ve dnech volebních. Místo a čas voleb ve volebních obvodech určuje volební komise  
      ZO OSŽ. Každý volič se zapíše do volebního seznamu (podepíše se) a poté obdrží od  
      volební komise volební lístek, na kterém budou uvedeni kandidáti do DV za příslušný  
      volební obvod. Volební lístek má každý volič právo upravit dle bodu 8 tohoto VŘ.  
      Upravenou kandidátku vhodí volič do zapečetěné urny. 
d) V každém volebním obvodu bude sestavena samostatná kandidátka, v níž počet kandidátů 
      nebude omezen, ale musí obsahovat minimálně takový počet kandidátů jako je  
      Organizačním řádem ZO OSŽ určený počet členů příslušného orgánu. Kandidáti do DV 
      jsou zpravidla navrhováni na schůzích stávajících DV, s ohledem na možnost delegování  
      kandidátů do dalších orgánů (Výbory KCOD, RCVD, Cargo, RCP a jiné) Je možno též svolat  
      předvolební schůzi DO. Předvolební schůzi může svolat předseda příslušného DV,   
      a však nejpozději deset dnů před začátkem voleb. Zařazení člena na listinu kandidátů je  
      podmíněno jeho ústním nebo písemným souhlasem. Listina se jmény navržených kandidátů  
      za volební obvod opatřená podpisem předsedy příslušného DV, musí být odevzdána do  
      rukou předsedy volební komise nejpozději 4 dny před vyhlášeným termínem voleb. Ten dbá,  
      aby jména všech kandidátů byla zveřejněna v Informátoru ZO OSŽ nejpozději 3 dny před  
      volbami a aby souhlasila s volebními listinami. To znamená s aktuálním seznamem členů  
      příslušné DO a s listinou navržených kandidátů.  
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e) Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů a to v počtu, který je pro volený   
      orgán určen Organizačním řádem ZO OSŽ. Kandidáti na dalších místech se stávají  
      zvolených kandidátů v pořadí dle obdrženého počtu hlasů. Počet náhradníků může být  
      rozhodnutím konference omezen. 
f) Jestliže některý člen DV  ve svém funkčním období odstoupí, nemůže-li funkci 
      vykonávat nebo byl odvolán, postoupí na jeho místo kandidát – náhradník dle volebního  
      výsledku příslušného VO. Pokud takový kandidát není k dispozici, lze uskutečnit  
      z rozhodnutí ZV OSŽ volby doplňkové. 
g) Odvolat člena kteréhokoliv orgánu ZO OSŽ může jen ten orgán, který ho zvolil. O odvolání  
      se rozhoduje hlasováním. Pro odvolání se musí vyjádřit nadpoloviční většina ze všech členů  
      daného VO nebo orgánu, aby bylo platné. 
h) Výsledky voleb do DV oznámí volební komise nejpozději do pěti dnů po jejich  
      ukončení. V případě, že v některém VO nebude zvolena ani nadpoloviční část příslušného  
     orgánu, pokračuje v činnosti orgán původní v dosavadním složení až do vyhlášení výsledků  
     doplňkových voleb nebo nových voleb, nejdéle však 60 dnů od prvních voleb. 
i) Veškeré informace ke všem volbám v obvodu ZO OSŽ musí být volební komise  
     prostřednictvím stávajícího ZV OSŽ vždy zveřejnit před jejich konáním v Informátoru ZO  
     OSŽ. 
j) Předseda ZO OSŽ svolá neprodleně každý nově zvolený orgán k první schůzi, na které si 
     příslušný orgán zvolí své vlastní orgány. V případě DV se nově zvolené výbory  
     rozhodnou jakým způsobem zvolí ze svého středu předsedu výboru, zástupce do ZV,  
     případně další funkce. O výsledcích této ustavující schůze a příslušné volbě je sepsán  
     protokol. 
 
VOLBA PŘEDSEDY ZO OSŽ  
a) Předseda ZO OSŽ je volen a odvoláván konferencí ZO OSŽ, nebo ve výjimečném případě 
      (dle bodu 3f VŘ) může být volen ZV. 
b) Konference bude volit předsedu tajným způsobem volby. 
     Kandidáty na předsedu OSŽ Ostrava se stávají všichni členové nově zvoleného Závodního výboru.               
     Svou kandidaturu potvrdí nebo se jí zřekne na konferenci před začátkem volby. 
c) Pro volbu předsedy ZO použije konference zvláštní volební lístky se jmény  
     navržených kandidátů. Lístky lze upravovat dle bodu 8 VŘ. Výsledek volby vyhlašuje  
     volební komise ihned po sečtení hlasů. 
d) Volba předsedy ZO konferencí probíhá ve dvou kolech.  Pro zvolení v prvním kole volby je 
     zapotřebí získat nadpoloviční většinu hlasů všech zvolených členů konference. Není-li  
     v prvním kole zvolen předseda, uskuteční se neprodleně kolo druhé. Použijí se nové  
     hlasovací lístky se jmény dvou kandidátů, kteří získali v kole prvním nejvyšší počet hlasů.  
     Zvolen je ten kandidát, který získal prostou většinu hlasů ze všech přítomných delegátů  
     konference. 
e) Není-li ani ve druhém kole voleb zvolen předseda, konference provede ihned nové volby, dle  
     stejných pravidel (dle bodů 3 a, b, c, d VŘ). Pokud by ani po druhé provedené volbě nebyl  
     zvolen předseda, přechází právo volby na ZV. 
f) ZV volí předsedu ZO ze svého středu v tajných volbách. Volba předsedy probíhá  
     ve dvou kolech. Na hlasovací lístek lze napsat pouze jednoho kandidáta, pouze ze členů ZV. Pro  
     zvolení v prvním kole volby je zapotřebí získat nadpoloviční většinu hlasů z počtu všech  
     členů ZV. Není-li v prvním kole zvolen předseda ZO, volba pokračuje ihned druhým kolem.  
     Ve druhém kole se použijí nové hlasovací lístky. Volí se ze dvou kandidátů, kteří v prvním  
     kole voleb získali nejvyšší počet hlasů. Předsedou je zvolen ten kandidát, který získá  
     nadpoloviční většinu hlasů za všech přítomných členů ZV. Při volbě předsedy ZO musí být  
     ZV usnášeníschopný, tzn., že musí být přítomna nadpoloviční většina ze všech zvolených  
     členů ZV. 
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g) Při nastalé rovnosti hlasů, která by nastala při kterémkoliv kole voleb předsedy ZO,  
     rozhoduje příslušný orgán, který volbu provádí veřejným hlasováním o řešení a dalším  
     postupu. 
h) Přestane-li předseda během funkčního období plnit svoji funkci (např. z důvodu úmrtí), 
     pověří ZV výkonem funkce místopředsedu, případně některého jiného člena ZV, a tento  
     nejpozději do 30-ti dnů svolá konferenci, která zvolí nového předsedu ZO. Nepověří-li ZV  
     výkonem funkce předsedy nikoho do 14 dnů ode dne, kdy situace nastala, ujme se funkce  
     předseda revizní komise a svolá neprodleně konferenci. 
 
4. VOLBY V ORGANIZACI SENIORU 
      Organizace seniorů OSŽ (dále jen OS) a její členění určuje Organizační řád ZO OSŽ  
      Ostrava. V každé OS se volí nejméně tříčlenný výbor OS, v jehož čele stojí předseda.  
      Volby do výboru OS se provádějí na výroční členské schůzi OS. Návrhy na členy výboru 
      podávají členové OS na členské schůzi přímo nebo prostřednictvím stávajícího výboru. 
      Předseda OS je volen na ustavující schůzi výboru OS z jeho středu. V případě nutnosti  
      doplnění počtu členů výboru OS během volebního období, konají se doplňující volby vždy 
      na nejbližší následující členské schůzi OS.  
    
5. VOLBY MÍSTOPŘEDSEDU A DALŠÍCH ORGÁNU ZÁVODNÍHO VÝBORU 
     Závodní výbor rozhoduje svým usnesením o počtu místopředsedů, o zřízení volených 
     funkcích, a počtu a druhu komisí ZV, včetně jejich složení. Volba místopředsedů probíhá dle 
     rozhodnutí ZV  tajnou nebo veřejnou volbou. Návrhy na místopředsedy dává předseda ZO.   
     ZV volí dále ze svého středu hospodáře, případně jednatele nebo další funkce. V případě  
     volby tajné musí vždy ustanovena volební komise.    
 
6. VOLBY ČLENU A PŘEDSEDY REVIZNÍ KOMISE  
a) Revizní komise ZO OSŽ Ostrava hl. n. (díle jen RK) má nejméně pět členů, z nichž  
      jeden vykonává funkci předsedy RK. 
b) RK je volena konferencí ZO OSŽ. 
c) Kandidáty konferenci navrhuje odstupující (stávající) ZV, z těch členů ZO OSŽ, kteří 
     rozumí hospodaření s majetkem a finančními prostředky, a jsou bezúhonní. 
d) O způsobu volby RK rozhoduje konference. Rozhodne-li se konference pro tajnou volbu,  
     použijí se pro ni zvláštní volební lístky se jmény kandidátů, kterých musí být nejméně pět.  
     Volební lístky lze upravit způsobem dle bodu 8 VŘ. Pro zvolení každého jednoho člena RK  
     je nutné dosáhnout nadpoloviční většiny hlasů z přítomných delegátů konference. 
e) Při nutnosti doplnit počet členů RK na pět, navrhuje kandidáty stávající ZV na nejbližší  
     konferenci. Konference rozhodne o způsobu volby. 
f) Předsedu RK volí vždy sama RK ze svého středu na své ustavující schůzi. 
 
7. VOLEBNÍ KOMISE 
a) Za řádný průběh voleb do všech orgánů ZO OSŽ odpovídá příslušná volební komise (dále 
     jen VK), kterou pro každý jednotlivý případ jmenuje stávající ZV, s výjimkou VK  
     konference ZO OSŽ. Nižší orgány mohou iniciativně nebo na vyžádání  
     dávat ZV návrhy na složení VK. Volební komise musí být nejméně tříčlenná a určuje si ze  
      svého středu předsedu. 
b) O každém ustavení VK a o vyhlášení voleb musí být usnesení ZV. Všechny protokoly o  
      ustavení komisí a volební protokoly, opatřené podpisy volebních komisí se archivují po  
      dobu deseti let. 
c) Pokud tak neurčí svým rozhodnutím konference ZO nebo ZV, má VK za povinnost vyhlásit  
      termín voleb a zabezpečit další náležitosti nutné k řádnému průběhu voleb. Při těchto  
      činnostech musí být ostatní orgány ZO OSŽ volební komisi nápomocny. 
d) Konference si pro svoji potřebu volí a ustanovuje vždy případ od případu VK ze svého  
      středu. 
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8. ÚPRAVA VOLEBNÍHO LÍSTKU 
a) Každý volič má právo navrhovaného kandidáta, kterému nechce dát svůj hlas, na volebním  
      lístku škrtnout vodorovnou čarou přes celé jméno kandidáta. Takový kandidát hlas ztrácí. 
b) Stejným způsobem lze vyškrtat celou kandidátku, uvedenou na volebním lístku. 
Kandidáti, kteří nejsou škrtnutí, hlas získávají. 
Volič, který některého kandidáta vyškrtne, může napsat namísto vyškrtnutého kandidáta jiného, podle 
vlastního názoru. 
Bude-li na kandidátce voličem zvoleno více kandidátů, nežli je stanovený maximální počet volitelných členů 
daného orgánu, stává se hlasovací lístek neplatným. Menší počet voličem na volebním lístku volených 
delegátů přípustný je. 
Kandidátka, která bude na volebním lístku upravena jinak, než uvádí tento VŘ bude považována za neplatný 
hlas. 
 
9. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
a) Délka volebního období všech volených orgánů ZO OSŽ je ve smyslu Stanov OSŽ čtyřletá.  
     Všeobecné nebo doplňkové volby vyhlašuje v ZO OSŽ konference ZO OSŽ. 
b) Změní-li člen ZO OSŽ v průběhu volebního období pracoviště v rámci ZO OSŽ, stává se  
      voličem v DO na svém novém pracovišti, pokud se nerozhodne zůstat členem  
      v původním DO. 
      Je-li takovýto člen zároveň i členem některého orgánu ZO OSŽ, záleží na jeho  
      osobním rozhodnutí a na rozhodnutí příslušného nebo nadřízeného orgánu, jaký bude  
      další postup. V případě neshody rozhodne o postupu nejbližší konference ZO OSŽ. 
c) Rozsah volebního obvodu pro volby do DV je totožný s rozsahem příslušného DO,  
d) Oprávněným voličem je každý člen ZO OSŽ, je-li zároveň členem DO nebo orgánu  
      ZO, pro který jsou volby vyhlášeny 
 
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
a) Změny ve VŘ lze provádět jen schválením konferencí ZO OSŽ. Návrhy na změnu VŘ se  
      předkládají přímo konferenci. Vysloví-li se změnou souhlas nadpoloviční většina ze všech  
      zvolených členů konference, stává se změna platnou od termínu, který konference určí. 
b) Tento volební řád nabývá platnost schválením konference ZO OSŽ, konané dne 14.11 2008  
       
 


