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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, 

PO Kralupy n. Vlt. (Zvoleněves – Klobuky v Č., Podlešín – Středokluky) 

3 delegáti 

OÚ Kralupy DVI, 

PO Kralupy n. Vlt. (Otvovice – Úžice, Kralupy n. Vlt.-předm. – Vraňany) 

2 delegáti 

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 2 PRÁVO VOLIT A BÝT VOLEN 
 

§5. Právo volit má každý řádný člen ZO, který je evidován k určenému datu v evidenci členů ZO (platí příspěvky 

srážkou ze mzdy) a je zapsán ve volebním seznamu, příp. požádá volební komisi o dopsání do volebního 

seznamu (důchodci a členové a členky na rodičovské dovolené) dle příslušnosti ke svému OÚ. Datum 

rozhodné pro právo volit schvaluje konference spolu s vyhlášením termínu voleb. 

§6. Právo být volen do funkcí uvedených v §15 a §26 má každý člen ZO, který je navržen schůzí OÚ, příp. se sám 

přihlásí jako kandidát volební komisi a se svou kandidaturou souhlasí. 
 

❖ HLAVA 3 ORGANIZACE A PRŮBĚH VOLEB PŘEDSEDY A ČLENŮ ZV 
 

§7. Volby vyhlašuje konference s uvedením termínu. Členové ZV musí být zvoleni nejpozději do data určeného 

ústředím v roce konání sjezdu OSŽ. Termíny voleb jednotlivých OÚ schvaluje ZV. 

§8. Za organizování, průběh a vyhodnocení výsledků voleb odpovídá hlavní volební komise, zvolená delegáty 

konference. Členem volební komise může být pouze člen ZO, který není členem ZV a nekandiduje na funkci 

člena ZV. Volby řídí předseda hlavní volební komise. Hlavní volební komise je nejméně tříčlenná. 

§9. V jednotlivých OÚ jsou ustanoveny úsekové volební komise, které schvaluje ZV. Úseková volební komise je 

nejméně dvoučlenná. 

§10. Kandidátní listinu na předsedu a jednotlivé členy ZV OSŽ Všetaty, tento volební řád a další dokumenty k 

volbám zveřejní na webových stránkách ZO volební komise, a to nejméně 14 dní před vyhlášeným termínem 

voleb. Kandidátní listina musí obsahovat celé jméno každého kandidáta, jeho věk a pracovní zařazení. 

Všechny dokumenty k volbám (kandidátní listiny, volební řád i informace) musí na požádání voliče předložit 
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volební komise vytištěné k přečtení. Volič si může též dokumenty k volbám vyžádat u svého úsekového 

zástupce. 

§11. Volba předsedy a členů ZV se provádí tajně, označením maximálně tolika kandidátů, kolik je určeno 

vzhledem k počtu zastupovaných členů v jednotlivých OÚ. 

§12. Volební lístek musí obsahovat vždy nejméně tolik kandidátů, kolik je určeno z příslušného OÚ do ZV. 

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

protokol. 
 

❖ HLAVA 4 USTAVENÍ NOVÉHO ZV 
 

§14. Do 30 dnů po vyhlášení výsledků voleb se sejde nový ZV a potvrdí na ustavujícím jednání svého předsedu, 

zvolí místopředsedy a další funkcionáře. Tímto aktem končí mandát dosavadního ZV. 

§15. Volba funkcionářů ZV: 

a. Předseda – volí všichni členové ZO při volbách svých zástupců, ZV jen potvrdí (viz §10, §11 a §14). 

b. 2 místopředsedové – volí členové ZV. 

c. Jednatel – volí členové ZV. 

d. Hospodář – volí členové ZV. 

e. Sportovní referent – volí členové ZV. 

f. Inspektor BOZP – volí členové ZV. 

g. Referent pojistek – volí členové ZV. 

§16. Nový ZV jmenuje i nové zástupce do vyšších odborových orgánů. Tito zástupci nemusí být členy ZV. 

§17. 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, provedou se 

doplňující volby. 

§18. Pokud dojde k odstoupení předsedy ZO, tak automaticky končí mandát všem členům ZV, k jednání za ZO je 

do ustavení nového ZV určena RK, která svolá mimořádnou konferenci, jejímž jediným projednávaným 

bodem budou nové volby. 

 

❖ HLAVA 4a DOPLŇUJÍCÍ VOLBY 
 

§19. Doplňující volby vyhlašuje ZV s uvedením termínu. 

§20. Za organizování, průběh a vyhodnocení výsledků doplňujících voleb odpovídá úseková volební komise, 

kterou schvaluje ZV. Úseková volební komise je nejméně dvoučlenná. 

§21.  Členem volební komise může být pouze člen ZO, který není členem ZV a nekandiduje na funkci člena ZV.  

§22. Kandidátní listinu na uvolněné místo v ZV zveřejní na webových stránkách ZO volební komise, a to nejméně 

14 dní před vyhlášeným termínem voleb. Kandidátní listina musí obsahovat celé jméno každého kandidáta, 

jeho věk a pracovní zařazení. Všechny dokumenty k volbám (kandidátní listiny, volební řád i informace) musí 

na požádání voliče předložit volební komise vytištěné k přečtení. Volič si může též dokumenty k volbám 

vyžádat u svého úsekového zástupce. 

§23. Volební lístek musí obsahovat vždy nejméně tolik kandidátů, kolik je volných míst z příslušného OÚ do ZV. 

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

protokol. 
 

❖ HLAVA 5 VOLBA A ODVOLÁNÍ RK 
 

§25. Revizní komise je volena na nejbližší konferenci po ustavení nového ZV. Tuto konferenci má povinnost svolat 

nově zvolený předseda ZO nejpozději do 9 měsíců po skončení voleb. Do té doby pracuje revizní komise 

v složení dle předchozích voleb. 

http://www.oszvsetaty.cz/
mailto:petr.toman@oszvsetaty.cz


  ZV ZO OSŽ VŠETATY   
 Nádražní 91, 277 16, Všetaty     +420 604 588 588   Internet: www.oszvsetaty.cz 

 
 

 

  Předseda: 

  Petr Toman 
        +420 604 588 588 

   petr.toman@oszvsetaty.cz   

§26. Revizní komise je tříčlenná a je volena veřejně delegáty. Na první schůzce po svém zvolení si zvolí předsedu 

RK. 

§27. Odvolat člena (předsedu) RK je možné ve zvlášť závažných případech, a to opět veřejným hlasováním 

delegátů. 
 

❖ HLAVA 6 OÚ 
 

§28. Počty členů ZV volených z jednotlivých OÚ a jejich příslušnost k zaměstnavatelům: 

OÚ Štětí PO Děčín, PO Ústí nad Labem 1 člen ZV 

OÚ Praha ČD 1 člen ZV 

OÚ Mělník ČD Cargo, Metrans 2 členové ZV 

OÚ Nymburk PO Kolín, PO Praha hl. n., GŘ, CDP, SSZT, ST 1 člen ZV 

OÚ Slaný PO Č. Budějovice, 

PO Kralupy n. Vlt. (Zvoleněves – Klobuky v Č., Podlešín – Středokluky) 

1 člen ZV 

OÚ Kralupy DVI, 

PO Kralupy n. Vlt. (Otvovice – Úžice, Kralupy n. Vlt.-předm. – Vraňany) 

1 člen ZV 

OÚ Neratovice PO Kralupy n. Vlt. (Měšice u Pr.-Brandýs n. L.) 1 člen ZV 

OÚ Všetaty PO Kralupy n. Vlt. (Všetaty – Chotětov) 1 člen ZV 

*  1 předseda ZV 

 celkem 10 
 *  předseda volený přímo z jakéhokoliv OÚ 

 

❖ HLAVA 6a VOLBA DELEGÁTŮ PODNIKOVÝCH KONFERENCÍ a DELAGÁTŮ SJEZDU OSŽ 
 

§29. Volba delegátú PK probíhá současně s volbami do ZV a řídí se stejnými zásadami. (Hlava 2 a 3). 

§30. Delegáty PK volí úseky takto: 

a. 2 delegáty PK ČD Cargo volí OÚ Mělník 

b. 2 delegáty PK ČD volí OÚ Praha 

c. 2 delegáty PK Správy železnic volí OÚ Štětí, Nymburk, Slaný, Kralupy, Neratovice a Všetaty. 

§31. Z takto zvolených delegátů ZV vybere ty, kteří se vzhledem k určenému počtu pro ZO OSŽ Všetaty, těchto 

PK zúčastní. Dále z takto zvolených delegátů vybere ZV delegáty sjezdu 
 

❖ HLAVA 7 ODVOLÁNÍ PŘEDSEDY NEBO ČLENA ZV 
 

§32. Odvolat člena ZV lze pouze na návrh toho OÚ jež ho zvolil, v případě předsedy ZV na návrh kteréhokoliv 

OÚ a to pouze za předpokladu, že procento platných hlasů pro odvolání bude stejné nebo vyšší než procento 

platných obdržených hlasů ve volbách. (Pozn. To znamená, že pokud bude chtít např. OÚ Neratovice odvolat 

svého zástupce v ZV, který byl zvolen po obdržení 66% hlasů, bude moci být odvolán v případě obdržení 66 a 

více % hlasů pro odvolání). 
 

❖ 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: 
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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 
 

 

❖ 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. 
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