Zásady č. 2/2016
Vzorový volební řád základní a místní organizace OS UNIOS
Výkonný výbor Odborového svazu UNIOS (dále jen "výkonný výbor" a "svaz")
vydává podle čl. 26 odst. 2 písm. n) a čl. 39 odst. 1 stanov svazu tento vzorový
volební řád základní a místní organizace svazu (dále jen "základní organizace"):
Část I.
Čl. 1
1. Tento volební řád upravuje postup základní organizace při všech volebních
aktech, které provádí v rámci svých pravomocí podle stanov svazu. Základní
organizace svazu podle něho postupuje, pokud sama nerozhodne o přijetí
vlastního volebního řádu.
2. Pokud na základě učiněného rozhodnutí členské schůze nebo konference
provádí volební akt také závodní výbor nebo místní výbor (dále jen "výbor"),
postupuje přiměřeně také podle tohoto volebního řádu, pokud si nepřijme volební
řád vlastní.
Čl. 2
1. Samotný volební akt organizuje, řídí a výsledek volby vyhodnocuje a vyhlašuje
volební komise, která musí být v každém jednotlivém případě zvolena před
započetím volebního aktu členskou schůzí nebo konferencí (dále jen "členská
schůze") veřejným hlasováním. Komise nemusí být volena, pokud bude přijato
rozhodnutí, že volební akt bude proveden veřejným hlasováním. V takovémto
případě organizuje, řídí a výsledek vyhodnocuje a vyhlašuje předsedající členské
schůze. Průběh a výsledek volebního aktu však musí být zachycen v zápisu
z členské schůze.
2. Volební komise je tříčlenná a je zvolena z členů základní organizace. Členové
komise si ze svých řad volí předsedu, který organizuje a řídí její činnost
i vystupuje jejím jménem.
3. Návrhy na složení komise činí členové základní organizace i její výbor na
členské schůzi.
4. Návrhy kandidátů na volené funkce i členy orgánu základní organizace předkládá
členské schůzi předsedající jednání na základě návrhů členů základní
organizace, popř. orgánů této organizace.
Čl. 3
1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
členů nebo delegátů. Právo volit má každý člen základní organizace, přičemž
toto právo není zastupitelné.
2. Členská schůze je rovněž usnášeníschopná při splnění podmínek podle čl. 43
odst. 3 stanov svazu. I v takovémto případě je možno volební akt provést.
3. Volby mohou být provedeny veřejným nebo tajným hlasováním. O způsobu volby
musí být členskou schůzí rozhodnuto veřejným hlasováním před započetím
samotného volebního aktu. Schválený způsob volby nelze v průběhu zahájeného
volebního aktu měnit.

Část II.
Čl. 4
1. Veřejným hlasováním se provádí volba tehdy, jestliže počet kandidátů je menší
nebo roven počtu volených funkcionářů nebo členů orgánů základní organizace.
2. Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů
základní organizace.
3. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů potřebný počet navržených kandidátů, je
nutné ve volbě pokračovat po sestavení nové kandidátky.
Čl. 5
1. Při volbě prováděné veřejným hlasováním se hlasování provádí zdvižením ruky
či hlasovacího lístku.
2. O navržených kandidátech se hlasuje buď o každém samostatně, nebo o všech
kandidátech najednou.
Čl. 6
1. Volbu veřejným hlasováním lze uskutečnit i způsobem "per rollam" písemnou
formou podle čl. 39 odst. 4 stanov svazu. Pro platnost volby musí však být
splněny tam stanovené podmínky. Při použití tohoto způsobu hlasování nelze
však činit jakékoliv změny navržené kandidátky a vyjádřit lze pouze souhlas či
nesouhlas. Pro zvolení navrženého kandidáta jsou však potřebné dvě třetiny
hlasů všech členů základní organizace. Tento způsob nelze použít, provádí-li
volbu výbor základní organizace.
2. Volbu veřejným hlasováním lze rovněž provést i postupem podle čl. 44 odst. 5
stanov svazu při dodržení tam uvedených podmínek.
Část III.
Čl. 7
1. Tajným hlasováním se provádí volba tehdy, jestliže počet kandidátů je větší než
počet volených funkcionářů nebo členů orgánů základní organizace.
2. Členové základní organizace i při tomto způsobu volby hlasují osobně,
zastoupení není přípustné.
3. Každý člen základní organizace obdrží před začátkem voleb od volební komise
hlasovací lístek (lístky) s navrženými kandidáty.
Čl. 8
1. Úprava hlasovacích lístků je možná pouze tímto způsobem:
a) k platnosti hlasů pro volbu musí hlasující člen škrtnout tolik navržených
kandidátů, aby na hlasovacím lístku byl ponechán takový počet kandidátů,
kolik je volbou obsazovaných míst funkcionářů nebo členů orgánů základní
organizace.
b) úprava se provádí inkoustovým či keramickým perem nebo propisovací
tužkou a škrtnuto musí být vodorovně celé jméno a příjmení kandidáta;
pouze na takto upraveném hlasovacím lístku ponechaní kandidáti získávají
platný hlas,

c) v případě jiné úpravy hlasovacího lístku provedené členy základní
organizace při volbě je hlasovací lístek neplatný v plném rozsahu.
2. Zvolen je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů
základní organizace.
3. Pokud nadpoloviční většinu hlasů obdrží více kandidátů, než je volených
funkcionářů nebo členů orgánu, jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem
obdržených hlasů.
4. Při rovnosti obdržených hlasů u kandidátů na rozhodujícím pořadí kandidátky,
bude mezi nimi rozhodnuto veřejným hlasováním.
Čl. 9
1. Není-li zvolen potřebný počet funkcionářů nebo členů orgánů základní
organizace v prvním kole, uskuteční se druhé kolo voleb, do kterého postupují
nezvolení kandidáti z prvního kola v pořadí sestaveném podle získaného počtu
hlasů, v počtu o jednoho větším, než je počet volených míst.
2. Není-li zvolen potřebný počet funkcionářů nebo členů orgánu základní
organizace ani ve druhém kole voleb, volby pokračují na základě nově sestavené
kandidátky. Uzávěrku kandidátky pro každou volbu vyhlašuje volební komise.
Čl. 10
1. Volby tajným hlasováním nelze uskutečnit způsobem uvedeným v čl. 6 odst. 1
tohoto volebního řádu.
2. O výsledku voleb pořídí volební komise protokol, který podepisují všichni členové
volební komise. Protokol o výsledku voleb se zakládá k zápisu z členské schůze
či konference základní organizace, na které volby proběhly.
3. Výklad volebního řádu provádí volební komise.
Čl. 11
Tyto zásad y nabývají účinnosti dne 1. 7. 2016 Tímto dnem se současně
ruší Zásady č. 14/1998 Vzorový volební řád základní a místní organizace
Odborového svazu UNIOS ze dne 9. 4. 1998.
V Praze dne 23. 6. 2016

Karel SLADKOVSKÝ, v. r.
předseda

