Volební řád – Základní Organizace (dále jen ZO) SOSaD Ústí nad Labem

Volební komise je dále povinna svolat schůzi nové zvolených orgánů ZV ZO nejpozději
do 30 dnů po vyhlášení výsledku voleb.

Organizační struktura






Závodní Výbor
Úseky s Výborem
Úseky s důvěrníkem
Obvody v rámci úseků
Revizní Komise

Předseda volební komise řídí schůzi nově zvoleného orgánu ZV ZO až do zvolení
nového předsedy.
Volební komise zpracuje o průběhu a výsledcích voleb závěrečný protokol, který je
spolu s platným volebním řádem archivován.

Organizace voleb
Závodní Výbor (dále jen ZV) se skládá z předsedy ZV, dvou místopředsedů, zástupců
úseků s hlasem rozhodujícím.
Počet úseků navrhuje ZV ZO
Počet členů revizní komise navrhuje ZV ZO
Počet obvodů v rámci úseků navrhuje a schvaluje ZV ZO
Volební komise
Členy volební komise v počtu minimálně 3 osob volí členové odstupujícího ZV ZO,
nejpozději do 14- ti dnů po vyhlášení voleb.
Hlavní komise si zvolí předsedu, který má právo zúčastnit se těch částí jednání ZV ZO,
v kterých se řeší problematika voleb.
Hlavní volební komise organizuje průběh voleb, dohlíží nad řádným průběhem voleb a
zodpovídá za výsledky voleb.

Odstupující závodní výbor je povinen:
a) vyhlásit termín voleb nejméně jeden měsíc před datem jejich konání
b) zajistit zvolení volební komise, přípravu, organizaci a materiální zabezpečení
voleb
Volební lístek obsahuje:
a) jména a příjmení kandidátů řazených abecedně a jejich povolání
b) razítko ZO s podpisem předsedy
c) poučení voliče
Vzor volebního lístku je přílohou volebního řádu

Volby
Povinnosti volební komise
a) Určit termín, do kdy je nutné podat návrhy na kandidáty a tyto po termínu
shromáždit
b) Sestavit a zveřejnit uzavřenou kandidátku nejméně 14 dnů před termínem voleb
c) Seznámit všechny voliče s kandidátkou a s technickými podrobnostmi voleb
d) Umožnit voličům převzetí volebních lístků
e) Dohlížet nad správným průběhem voleb
f) Provést vyhodnocení voleb a seznámit s jejich výsledky členy ZO

Volby do všech odborových orgánů ZO jsou tajné a jsou právoplatné při jakékoliv
účasti voličů (nelze nikoho nutit k účasti u voleb)
Budeli volební lístek upraven jinak než připouští tento volební řád, je neplatný.
Úseky s obvody
Kandidáti obvodů v rámci úseků s největším počtem hlasů se stávají důvěrníky obvodů.
V obvodu může být 2-5 členů. Z každého obvodu dva kandidáti s nejvyšším počtem

hlasů v obvodu se stávají členy úsekového výboru. V úsekovém výboru může být
nejvýše 5 členů.
Předsedu a zástupce si volí mezi sebou členové úsekového výboru.
Kandidáti s nejvyšší počtem hlasů se stávají úsekovými důvěrníky. Ve výboru může být
nejvýše 5 členů. Bude-li kandidovat méně členů, musejí získat alespoň 10% hlasů
z celkového počtu odvolených voličů v daném úseku.
U úseků s výborem se kandidát, který obdržel nejvyšší počet hlasů, stává předsedou
úsekového výboru. V případě odstoupení kandidáta z postu předsedy se stává předsedou
další kandidát s nejvyšším počtem obdržených hlasů.
V případně shodného počtu získaných hlasů se rozhodne o zvoleném funkcionáři
losováním.

Doplnění ZV v průběhu volebního období.
Odstoupí-li předseda nebo místopředseda ZV v průběhu volebního období, volí ZV
nového předsedu či místopředsedu ze svého středu.
Dodatečně volený předseda musí být z původně volených členů ZV. Není-li možno tuto
podmínku splnit, je potřeba vyhlásit do ZV nové volby.
Odstoupí-li v průběhu volebního období jiný člen orgánu ZO, lze na jeho místo
kooptovat jiného člena základní organizace. Odstoupí-li více členů najednou, musí se
vyhlásit nové volby v daném úseku.
……………………………………………………………………………………………
* V případě zvolení dvou kandidátů se jedná o úsek s důvěrníkem a jeho zástupcem.

Volba předsedy a místo předsedů
Volba předsedy ZO – se koná na první schůzi ZV, na základě návrhů nově zvoleného
ZV. Kandidát na předsedů musí být členem ZO. Volba probíhá tajně a je součástí
volebního protokolu.
Předseda je členem ZV
Volba místopředsedů ZO - se koná na první schůzi ZV, na základě návrhů nově
zvoleného ZV. Kandidáti jsou navrženi z členů nového zvoleného ZV. Volba probíhá
tajně a je součástí volebního protokolu.
Volba předsedy předchází volbě místopředsedů. Předseda a místopředsedové jsou
zvoleni nejvyšším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů se volby musí opakovat v dalším
kole. V tomto kole se volí pouze mezi kandidáty se stejným počtem hlasů. Nerozhodneli se ani po čtvrtém kole voleb, volby se odkládají na další zasedání ZV. Pravomoci
nezvoleného funkcionáře vykonává nově zvolený orgán ZV.
Volby Revizní Komise (dále jen RK).
Volba RK probíhá na základě návrhů členů ZV. RK se skládá nejméně 3 osob, max. 5
osob. Členy RK se stávají kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Předsedu a
místopředsedu RK si volí mezi sebou členové revizní komise. Členové RK jsou
kontrolním orgánem ZO a nejsou členi ZV.

Vzor volebního lístku
……………………………………………………………………………………………
Volební lístek pro volby do úseku nebo výboru
1. Heřman Tenkrát …………………………………výpravčí
2. Květoslav Navoněný …………….…..…………. osobní pokladní
3. Liběna Hezká …………………....……………….tranzitér-přípravář
Nesouhlas se vyjadřuje škrtnutím.
Volební lístek je neplatný, při jakékoliv jiné úpravě

……………………………………………………………………………………………

30. 11.2016
Volební řád schválen konferencí ZO SOSaD Ústí nad Labem dne …………………….

