VOLEBNÍ ŘÁD OSŽ ZO žst. Masarykovo nádraží 2017


HLAVA I. VOLEBNÍ ŘÁD

§1. Tento volební řád stanoví způsob a podmínky volby do Závodního výboru (dále jen „ZV“)
Základní Organizace Odborového svazu železničářů (dále jen „ZO“) a její Revizní komise (dále jen
„RK“).
§2. ZO OSŽ je samostatnou organizační složkou OSŽ s vlastní právní subjektivitou a ZV je statutárním
orgánem ZO OSŽ a RK kontrolním orgánem ve smyslu stanov OSŽ a příslušných zákonů ČR.
§3. Konference Základní organizace Odborového sdružení železničářů ZO železniční stanice Masarykovo
nádraží (dále jen „konference“) upravuje a schvaluje způsob volby funkcionářů – předsedy a členů ZV
a RK (dále jen „volební řád“).
§4. Klíč pro zastupování členů ZO na konferenci se určuje takto: cca každých 8 zastupovaných členů =
jeden delegát konference.
§5. Volební řád je schvalován veřejným hlasováním a to nadpoloviční většinou přítomných delegátů
konference s hlasem rozhodovacím (dále jen „delegát“).


HLAVA II. PRÁVO VOLIT A BÝT VOLEN

§6. Právo volit má každý řádný člen Základní Organizace OSŽ (dále jen ZO), který je zapsán ve
volebním seznamu, příp. požádá volební komisi o dopsání do volebního seznamu (důchodci a
členové a členky na rodičovské dovolené).
§7. Právo být volen do funkcí uvedených v §19 a §20 má každý člen ZO, který je navržen konferenci,
stávajícím ZV, příp. se sám přihlásí jako kandidát stávajícímu ZV a se svou kandidaturou souhlasí.


HLAVA III. ORGANIZACE A PRŮBĚH VOLEB ČLENŮ ZÁVODNÍHO VÝBORU
A REVIZNÍ KOMISE

§8. Rok a období kdy, musí být provedeny volby ve všech ZO, ustanovuje Ústředí OSŽ. Volby se
konají dle stanov OSŽ vždy v roce konání sjezdu OSŽ. Sjezd OSŽ se koná jednou za čtyři (4) roky. Na
tyto volby do ZV byl ústředím OSŽ stanoven termín od 26. 11. 2016 do 30. 3. 2017.
§9. Volby u ZO vyhlašuje na návrh stávajícího ZV konference s uvedením termínů a počtu dní voleb.
Termín je stanoven konferencí dne 8. 3. 2017 a to od 14,00hod. dne 8. 3. 2017 do 10,00hod.
dne 14. 3. 2017.
§10. Za organizování, průběh a vyhodnocení výsledků voleb odpovídá volební komise, zvolená
delegáty konference. Volby řídí předseda volební komise. Volební komise je tříčlenná.
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§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!)
ZV na svém jednání 11. 10. 2016 stanovil tento termín od 12. 10. 2016 do 12,00hod. dne 14. 2. 2017.
§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.
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 tajně, stanovenou úpravou volebního lístku a vhozením do
volební urny.
§15. Volební lístek musí obsahovat vždy nejméně tolik kandidátů, kolik je určeno z příslušného úseku
pracoviště či firmy do ZV a RK.
§16. Úprava volebního lístku – na volebním lístku jsou uvedeni kandidáti do ZV podle úseků a firem
v pořadí, které navrhuje stávající ZV a schvaluje Volební komise. Voliči pak mají možnost toto pořadí
ovlivnit vyškrtnutím těch kandidátů, s jejichž kandidaturou nesouhlasí, což se vyhodnocuje jako hlas
proti, nebo zakroužkováním kandidáta, což je hlas preferenční, který může kandidáta z nižší pozice
posunout na vyšší pozici. Jiná úprava volebního lístku není povolena!
Pokud se volič rozhodne volební lístek neupravovat, bere se jako platný a preference kandidátů v tom
pořadí jak je stanoveno na volebním lístku. (Příklad – kandidují 4 z úseku kde je určen počet členů pro
ZV 3, pak postupují první 3 a čtvrtý zůstává jako náhradník v případě že během volebního období
kterýkoliv ze zvolených členů ZV či RK odstoupí.)
§17. Volební komise do 5 pracovních dnů od skončení voleb vyhlásí jejich výsledky.


HLAVA IV. USTAVENÍ NOVÉHO ZV

§18. Dle právních předpisů, stanov a organizačního řádu OSŽ musí nejpozději 30 dnů po vyhlášení
výsledků voleb předseda volební komise svolat nový ZV. Termín ustanovujícího ZV je stanoven na
20. 3. 2017 v 10,00hod.
Nový ZV na svém prvním jednání zvolí svého předsedu, místopředsedy a další funkcionáře dle § 19..
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. Dva místopředsedové – na návrh předsedy ZO volí členové ZV (jeden pro ČD a.s., jeden pro
SŽDC s. o.).
c.

Hospodář – volí členové ZV.

d. Sekretář – jednatel ZO – volí členové ZV.
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e.

Sportovní a kulturní referent – volí členové ZV.

f.

Hlavní Inspektor BOZP – volí členové ZV.

g. Jednatel ZO pro seniory (důchodce) – volí členové ZV.
h. Další funkce dle potřeby – volí členové ZV
Všechny funkce mohou být kumulované, krom funkce předsedy a hospodaře, předsedy a
místopředsedy a místopředsedy a hospodáře.


HLAVA V. USTAVENÍ NOVÉ RK

§20. Dle právních předpisů, stanov a organizačního řádu OSŽ musí nejpozději 30 dnů po vyhlášení
výsledků voleb předseda volební komise svolat novou RK. Termín ustanovující schůze RK je stanoven
na 20. 3. 2017 v 11,00hod.
Nová RK na svém prvním jednání zvolí svého předsedu. Volby řídí předseda volební komise. Po
zvolení se sepíše a podepíše ústředím OSŽ předepsaný protokol. Tímto aktem končí mandát
dosavadní RK a ukončuje svou činnost Volební komise.


HLAVA VI. DOPLNĚNÍ, KOOPTACE ZV A RK

§21. V případě, že v průběhu funkčního období dojde k odstoupení některého z ustanovených členů
ZV či RK, postupuje do ZV či RK další kandidát dle počtu preferenčních hlasů (pořadí) při posledních
volbách.
Pokud nejsou žádní další kandidáti, anebo dojde k dalším organizačním změnám v podnicích a bude
vhodné či nutné doplnit ZV o zástupce nových pracovišť apod., o čemž rozhodne stávající ZV
usnesením, provede se doplnění formou kooptace tj. jmenováním formou usnesením ZV.
Se jmenováním musí souhlasit všichni stávající členi ZV a RK.
Mandát všech těchto členů ZV či RK je pouze do konce oficiálního volebního období ZV a RK.
§22. ZV jmenuje (zvolí) i nové zástupce do vyšších odborových orgánů, jako jsou Výbory OSŽ apod.
Tito zástupci nemusí být členy ZV.



HLAVA VII. ODVOLÁNÍ ČLENŮ A FUKNCIONÁŘŮ ZV A RK

§23. Ve zvlášť závažných případech je možné odvolat kteréhokoliv funkcionáře ZV, včetně předsedy
ZO a to veřejným hlasováním členů ZV. Pro odvolání musí být nadpoloviční většina všech členů ZV.
V tomto případě zůstává odvolaný funkcionář i nadále členem ZV a může být zvolen do jiné funkce.
§24. Ve zvláště závažných případech je možné odvolat předsedu RK a to veřejným hlasováním členů
RK. Pro odvolání musí být nadpoloviční většina všech členů RK. I v tomto případě zůstává odvolaný
předseda RK i nadále členem RK.
§25. 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 hlasů všech
delegátů konference. V tomto případě musí do 30 dnů proběhnout nové volby dle tohoto volebního
řádu.


HLAVA VIII. STANOVENÍ VOLEBNÍCH OBVODŮ PODLE PRACOVIŠŤ, PŘÍSLUŠNOSTI
K ZAMĚSTNAVATELŮM A POČTU VOLENÝCH ČLENŮ ZV
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§26. Počty členů ZV dle stanov OSŽ by měli být v poměrném zastoupení dle pracovišť a nově i dle
firem zaměstnanců, které naše ZO zastupuje. Klíč je jeden člen ZV nad 10 členů z každého pracoviště,
a další jeden člen ZV každých započatých dalších 10 členů jednoho pracoviště.
Pracovištěm se myslí v době voleb, ČD, SŽDC, ČD Cargo apod. V případě vzniku nového pracoviště
(firmy) může být ZV doplněn kooptací dle § 21.
Zdůvodnění: Díky vývoji došlo a dochází k tomu, že i když jsme všichni byli původně zaměstnanci
jedné firmy a jednoho pracoviště, a to ČD žst. Praha Masarykovo n., tak nyní zastupujeme fakticky tři
podniky a to ČD a.s., ČD CARGO, SŽDC s. o., a není ani nemožné, že by naše ZO mohla zastupovat i
zaměstnance nedrážní, a i pracovištěm dneska už zdaleka není jen Masarykovo nádraží. Proto,
nezmění-li se situace, se poměr bude vypočítávat podle počtů zaměstnanců jednotlivých firem a
nebude se členit na konkrétní místa působení.
§27. Na základě rozložení členů ZO viz §26. je na volební období 2017 až 2021 stanoveno zastoupení
v ZV takto:
• ČD a.s.
5 zástupců v ZV
Z toho je jeden zástupce za seniory (důchodce)
• SŽDC s.o.
6 zástupců v ZV


HLAVA IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§28. Tento Volební řád nabývá platnosti schválením konference ZO dne 8. března 2017.
V Praze dne 8. 3. 2017
Za ZO OSŽ Praha Masarykovo n.

Josef Moravec – předseda ZO

_________________________________________
razítko ZO

__________________________________
podpis
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