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Revizní komise ZO OSŽ Všetaty v návaznosti na ustanovení volebního řádu ZO OSŽ Všetaty, na
základě usnesení ZV OSŽ Všetaty ze dne 5. ledna 2021 o provedení voleb per rollam vydává tento
doplněk k volebnímu řádu ZO OSŽ Všetaty pro volby ve dnech 1. – 12. března 2021.
Pro tyto volby je tak závazná Hlava 1, Hlava 8, Hlava 8a a tato ustanovení:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Právo volit a být volen má člen ZO OSŽ Všetaty, který je v evidenci členů ke 30. 11. 2020.
Právo volit má člen, který se k volbám přihlásí volební komisi, a to mailem Jindřichovi Pokornému na
pokorny-jindra@seznam.cz
Datum voleb schválil ZV na svém jednání 5. 1. 2021 a volby se budou konat ve dnech 1. – 12. března 2021.
Volební komise se nezřizuje její povinnosti plní RK, která zodpovídá za jejich průběh a vyhlášení výsledků.
(Hlava 8a volebního řádu)
Úsekové volební komise se nezřizují celá ZO volí jako jeden úsek.
Kandidátní listina byla schválena konferencí a je umístěna na webu www.oszvsetaty.cz
Další dokumenty k volbám obdržíte mailem, budou zveřejněny na webu, můžete si o ně napsat Jirkovi
Pavlíčkovi na jiri_prag@seznam.cz
Hlasuje se tím způsobem, že na webu označíte, že s kandidátní listinou souhlasíte nebo nesouhlasíte. Hlasuje
se tedy pro všechny kandidáty najednou.
Delegáti podnikových konferencí jsou voleni současně s volbami do ZV.
Nová RK bude zvolena konferencí prezenčním způsobem až bude moci býti svolána. Do té doby se
prodlužuje mandát stávající RK.
RK vypracuje do 19. 3. 2021 volební protokol. (volnou formou, přílohou budou informace od webmastera)
Do 16. 4. 2021 musí být jednání nového ZV, ať už prezenčně nebo videokonferencí, kde nový ZV potvrdí
svého předsedu, zvolí 2 místopředsedy, jednatele, hospodáře a inspektora BOZP. Tímto končí mandát
dosavadního ZV. Nový ZV jmenuje své zástupce do vyšších odborových orgánů. Tito zástupci nemusí být
členy ZV.
Odvolat předsedu, člena ZV, nebo RK není možné do doby, kdy bude možnost prezenčního jednání. Pokud
zanikne členství v OSŽ u člena ZV, nebo RK, tak tyto orgány pracují v oslabeném složení do doby než bude
možné vyhlásit doplňující volby prezenčním způsobem. Doplňující volby se per rollam nekonají.
Tento doplněk k volebnímu řádu platí od 13.1.2021 do té doby než budou moci býti konány volby
prezenčním způsobem. (vyhlásí RK)

Schváleno RK na schůzce per rollam dne 13.1.2021

_____________________________
Jarmila Čornejová – předsedkyně
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Příloha (platné části volebního řádu)

VOLEBNÍ ŘÁD ZO OSŽ Všetaty
❖ HLAVA 1 VOLEBNÍ ŘÁD
§1. Konference Základní organizace odborového sdružení železničářů Všetaty (dále jen „konference“) upravuje a
schvaluje způsob volby funkcionářů – předsedy a členů ZV a RK (dále jen „volební řád“).
§2. Klíč pro zastupování členů ZO se určuje takto:
OÚ Štětí
PO Děčín, PO Ústí nad Labem
2 delegáti
OÚ Praha
ČD
2 delegáti
OÚ Mělník
ČD Cargo a. s., Metrans a. s.
4 delegáti
OÚ Nymburk
PO Kolín, PO Praha hl. n., GŘ, CDP, SSZT, ST
3 delegáti
OÚ Slaný
PO Č. Budějovice,
3 delegáti
PO Kralupy n. Vlt. (Zvoleněves – Klobuky v Č., Podlešín – Středokluky)
OÚ Kralupy
DVI,
2 delegáti
PO Kralupy n. Vlt. (Otvovice – Úžice, Kralupy n. Vlt.-předm. – Vraňany)
OÚ Neratovice
PO Kralupy n. Vlt. (Měšice u Pr.-Brandýs n. L.)
2 delegáti
OÚ Všetaty
PO Kralupy n. Vlt. (Všetaty – Chotětov)
2 delegáti
důchodci
1 delegát
celkem 21 delegátů
Tito delegáti by zpravidla neměli být členy ZV.
§3. Jedním delegátem z řad důchodců se stane ten, který se u prezence zapíše jako první.
§4. Volební řád je schvalován veřejným hlasováním, a to nadpoloviční většinou přítomných delegátů konference
s hlasem rozhodovacím (dále jen „delegát“).

❖ HLAVA 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§33. Pokud členská schůze, nebo konference, rozhodne v průběhu volebního období o přechodu pod jinou OC,
výsledky voleb platí a není nutné vyhlašovat nové volby.
§34. Mandát předsedy, člena ZV, RK zaniká se zánikem členství v ZO. I v tomto případě se postupuje dle §17 a
§18.
§35. Tento volební řád platí od 11. 1. 2021 do odvolání, schválením tohoto volebního řádu pozbývá platnosti
předchozí volební řád.
§36. Seznam zkratek:
ZV
závodní výbor základní organizace odborového sdružení železničářů Všetaty
RK
revizní komise základní organizace odborového sdružení železničářů Všetaty
ZO
základní organizace odborového sdružení železničářů Všetaty
OÚ
odborový úsek, bez ohledu na to, zda si volí své funkcionáře či nikoliv.
OC
odborová centrála (např. SOSaD, OS Kovo, Dosia apod.)
PO
provozní obvod Správy železnic, státní organizace
ČD
České dráhy a. s.
GŘ
generální ředitelství Správy železnic, státní organizace
CDP centrální dispečerské pracoviště Praha
SSZT správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha-východ
ST
správa tratí OŘ Praha
PK
podniková konference
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❖ HLAVA 8a MIMOŘÁDNÁ USTANOVENÍ k epidemii SARS CoV 2
§37. V době epidemie je možné volby odložit, případně konat „korespondenčním“ způsobem.
§38. Podrobnosti stanoví ZV spolu s RK k přihlédnutím k tomuto volebnímu řádu a následujícím zásadám:
i. K hlavě 1: Konference, která schvaluje tento volební řád se může konat ve formě
videokonference, nebo telekonference delegátů, přičemž místo delegáta za důchodce se
zúčastní zástupce RK, případně celá RK s jedním hlasem.
ii. K hlavě 2: Rozhodné datum pro právo volit je 30. 11. 2020.
iii. K hlavě 3 a 6: Datum voleb stanoví ZV, volební komisí se stane RK, úsekové komise se
nezřizují, celá ZO je považována za jeden OÚ s 9 členy ZV a jedním předsedou voleným
přímo. Všechny dokumenty k volbám jsou pouze na webu, nebo k zaslání mailem.
iv. K hlavě 4a: Doplňující volby se nekonají. ZV případně pracuje v oslabeném složení.
v. K hlavě 5: RK je volena na nejbližší konferenci, která bude moci být konána prezenčním
způsobem. Současné RK se prodlužuje mandát do této doby.
vi. K hlavě 6a: Delegáty vybere ZV + RK.
vii. K hlavě 7: Odvolat předsedu nebo člena ZV není možné do té doby, dokud není možné
jednání prezenčním způsobem.
§39. Celá tato hlava má doporučující charakter. Za realizaci voleb v těchto podmínkách odpovídá RK. RK je také
možno zasílat námitky a RK rozhodne o jejich oprávněnosti a případném vlivu na demokratičnost voleb.
§40. Pokud nabude RK přesvědčení, že volby vykazují závažné vady, může výsledek voleb anulovat a vypsat
volby nové.

