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Volební řád 

pro volby v ZO OS DOSIA při DPO a.s.  
Volební období 2020 - 2024 

 

 
 
 

1. Rozsah platnosti 
 

1.1. Tento volební řád upravuje způsob volby členů DV ZO OS DOSIA při DPO 
a.s./dále jen DV/, v souladu se Stanovami OS DOSIA. 

 

1.2. Tento volební řád v souladu se Stanovami OS dále také upravuje způsob 
volby: 

 předsedy Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s./dále jen Výbor ZO/,  
 místopředsedy Výboru ZO,  
 revizní komise,  

 předsedy komise BOZP. 
 

1.3. Tímto volebním řádem se řídí i případné mimořádné, či doplňující volby do 
kteréhokoliv orgánu ZO a DO. 

 

               
 

 
2. Volební právo 

 

2.1. Volební právo má každý delegát s hlasem rozhodujícím. 
 

2.2. Zvolen může být kterýkoliv navržený kandidát a to i v nepřítomnosti, pokud 
s kandidaturou vyslovil předem písemný souhlas. 

 

2.3. Každý z navržených kandidátů má právo se vzdát kandidatury do doby 
zahájení voleb, nebo před započetím dalšího kola voleb, přestože 

v předchozím kole získal počet hlasů postačujících pro účast v dalším kole. 
 

2.4. Navržený kandidát musí vyjádřit písemný souhlas se zařazením na kandidátní 
listinu. 

 

 
 

3. Kandidátní listina 
 
3.1. Návrh kandidátní listiny předkládá kandidátní komise. Kandidátní komise je 

složena z nekandidujících delegátů. 
 

3.2. Kandidátní listina se sestavuje v abecedním pořadí podle příjmení navržených 
kandidátů. 

 

3.3. Každý delegát s hlasem rozhodujícím obdrží od volební komise volební lístek 
s navrženými kandidáty na příslušnou funkci. 
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3.4. Konference, nebo členská schůze, anebo členská základna Dílenské 

organizace /dále jen DO/ volí členy DV. 
  

3.5. Konference ZO volí předsedu Výboru ZO, místopředsedu Výboru ZO, členy 
Revizní komise ZO a předsedu komise BOZP. 

 
3.6. DV navrhují kandidáty na funkci předsedy Výboru ZO a místopředsedy 

Výboru ZO.  Dále navrhují kandidáty na členy RK a předsedy komise BOZP. 

 
 

4. Způsob a řízení voleb v dílenských organizacích 
 

4.1. Termíny voleb v jednotlivých DO vyhlásí a zorganizuje stávající DV, včetně 

počtu volených členů DV a to nejpozději do 30. 11. 2019. DO dopravních 
provozoven provedou volby v průběhu 72 hodin, ostatní DO v průběhu 48 

hodin. Řízení a platnost voleb se řídí článkem 6 a 7 tohoto volebního řádu.  
 

4.2. Pro volbu členů DV, zvolí členská základna DO prostřednictvím podpisových 

archů nejméně tříčlennou volební komisi z řad členů DO, která připraví návrh 
rozšířené kandidátky z členů dílenské organizace, kteří ke své kandidatuře 

vysloví písemný souhlas. Návrh kandidátky podepsané předsedou volební 
komise bude na provozovně zveřejněn 10 dnů před datem konání voleb 
v DO, až do jejich ukončení.  

 
4.3. Zásady úpravy platnosti volebního lístku: 

 
1. Volby probíhají tajným způsobem. 
2. Obsahuje-li volební lístek více kandidátů, upravuje se přeškrtnutím 

(podélně) příjmení a jména nadbytečných kandidátů. Každý takto 
přeškrtnutý kandidát ztrácí hlas voliče. 

3. Jsou-li přeškrtnuta příjmení i jména všech kandidátů na volebním lístku, 
je volební lístek platný, ale každý z přeškrtnutých kandidátů ztrácí hlas 
voliče.  

4. Obsahuje-li volební lístek jen jediného kandidáta, pak přeškrtnutím jeho 
příjmení i jména je volební lístek platný, ale kandidát ztrácí hlas voliče. 

5. Pokud je volební lístek upraven jiným způsobem, je volební lístek 
neplatný. 

 
4.4. O výsledcích voleb členů DV vyhotoví volební  komise zápis, se kterým 

bezprostředně po volbách (vyvěšením) seznámí  členskou základnu DO a 

kopii zašle neprodleně na Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s., nejpozději však 
do tří kalendářních dnů. 

 
4.5. Zápisy o volbách DV, prezenční listina členů, kteří se  zúčastnili voleb do DV, 

společně s použitými (platné i neplatné) volebními lístky a nepoužitými 

případně nevydanými volebními lístky a kopií zápisu o výsledku voleb, se  
archivují  po  celé následné funkční období na Výboru ZO. 

 
4.6. DV na své ustavující schůzi si ze svého středu zvolí předsedu DV a dohodne 

se na rozdělení ostatních funkcí a obsazení jednotlivých komisí. Doporučující 

návrh složení Dílenského výboru - předseda, místopředseda, pokladník, 
zastoupení v komisích:  BOZP, Stravovací, Provozní atp. Doporučeno je 

zachovat lichý počet členů DV, nejméně však 5 členný.) 
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4.7. Zvolený předseda DV je zároveň delegován jako člen Výboru ZO. Zastupovat 

jej může místopředseda DV, anebo jiný předsedou pověřený člen DV. 
 

4.8. Zvolením nového DV končí funkční období předchozímu DV. 
 

4.9. V případě, že v průběhu volebního období poklesne počet zvolených členů DV 
na stanované minimum (3 členi), může proběhnout doplňující volba dalších 
členů DV aklamačně (písemným vyjádřením souhlasu, či nesouhlasu s volbou 

kandidáta). 
 

 
 

 

5. Způsob voleb funkcionářů Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s..  
 

5.1. Volba funkcionářů Výboru ZO, se uskuteční na volební konferencí svolanou za 
tímto účelem stávajícím Výborem ZO. 

 

5.2. Delegáti této volební konference se určují klíčem, který odsouhlasí na svém 
jednání Výboru ZO v dostatečném časovém předstihu před konáním samotné 

volební konference. 
 

5.3. Kandidátní komisi volí aklamací Výbor ZO na svém jednání v dostatečném 

časovém předstihu před konáním samotné volební konference. 
 

5.4. Samotná volba funkcionářů se provádí ve vyhrazeném prostoru pro konání 
tajných voleb. 

 

5.5. Pořadí volebních aktů:  
 volba předsedy Výboru ZO  

 volba místopředsedy Výboru ZO  
 volba tříčlenné Revizní komise    
 volba předsedy komise BOZP  

 
5.6. Zásady úpravy platnosti volebního lístku: 

 
1. Obsahuje-li volební lístek více kandidátů, upravuje se přeškrtnutím 

(podélně) příjmení i jména nadbytečných kandidátů. Každý takto 
přeškrtnutý kandidát ztrácí hlas voliče. 

2. Jsou-li přeškrtnuta příjmení i jména všech kandidátů na volebním 

lístku, je volební lístek platný, ale každý z přeškrtnutých kandidátů 
ztrácí hlas voliče.  

3. Obsahuje-li volební lístek jen jediného kandidáta, pak přeškrtnutím 
jeho příjmení i jména je volební lístek platný, ale kandidát ztrácí 
hlas voliče. 

4. Pokud je volební lístek upraven jiným způsobem, je volební lístek 
neplatný. 

 
 

6. Řízení voleb 

 
6.1. Volby v jednotlivých volebních aktech řídí volební komise (min. tříčlenná) 

zvolená volební konferencí ZO aklamací. (Jeden člen Výboru ZO + min. 2 
z pléna) Volební komise si volí ze svého středu předsedu.  
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6.2. Volební komise: 
 

1. Seznámí volební konferenci s Volebním řádem. 
2. Seznámí delegáty s návrhem kandidátní listiny. 

3. Představí jednotlivé kandidáty. 
4. Oznámí místo, čas a způsob konání voleb. 
5. Zajistí vydání volebních lístků. 

6. Provede sčítání odevzdaných volebních lístků. 
7. Pořídí zápis o průběhu a výsledku voleb, který se spolu s odevzdanými 

volebními lístky stává součástí usnesení konference. 
 
 

 
 

7. Platnost volby 
 

7.1. Volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich 2/3 delegátů s hlasem 

rozhodujícím. 
 

7.2. Na příslušné funkce jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, 
nejméně však nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů s hlasem 
rozhodujícím. Jejich zvolením končí funkční období předchozím funkcionářům 

Výboru ZO. 
 

7.3.  Neobdržel-li žádný navržený kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných 
delegátů, pokračují volby druhým kolem. 

  

7.1. Do druhého kola postupují kandidáti, kteří v prvním kole získali největší 
počet platných hlasů. Počet kandidátů druhého kola se stanoví tak, že do 

tohoto kola voleb postupuje vždy tolik dvojic kandidátů, kolik funkcí má být 
voleno. Volební komise rozdá volební lístky opatřené razítkem ZO a 
podpisem předsedy volební komise, do kterých delegáti s hlasem 

rozhodujícím vepíši čitelně hůlkovým písmem jméno kandidáta, kterému 
dávají v této volbě svůj hlas.  

 
7.2. V případě, že ani v dalším kole nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční 

většinu hlasů přítomných delegátů, opakují se volby s novými kandidáty 
v jiném termínu.  

 

 
  

 
 
Tento Volební řád byl schválen delegáty konference ZO OS DOSIA při DPO 

a.s., konané dne 17. 04. 2019 v Ostravě - Martinově. Jeho účinnost nabývá 
dnem schválení a platí až do jeho odvolání. 

Současně schválením tohoto Volebního řádu, pozbývá platnost Volební řád 
předchozí, tedy na funkční období 2014-2019. 
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Zásady pro volby v základní organizaci OS DOSIA při DPO a.s.  
 

 
 

Tyto zásady řeší volby ZO OS DOSIA při DPO a.s./dále jen ZO/ v rozsahu voleb 
v dílenských organizacích, volby předsedy a místopředsedy Výboru ZO a volby revizní 
komise ZO a předsedy komise BOZP.  

 
Volby v ZO, vycházejí z principu Stanov OS DOSIA/dále jen OS/ zejména citace článku 

4, kde je uvedeno: 
 

Všichni členové odborového svazu jsou si rovni, mají stejná práva a povinnosti. 

 
4.1. Každý člen, který řádně plní své členské povinnosti, má právo:  

a) svobodně a demokraticky vyjadřovat své názory, 
b) volit a být volen do všech orgánů základní organizace a Odborového svazu, 
 

dále článku 6.1 Stanov OS, kde je uvedeno že: 
 

Pro volby se stanoví tyto základní zásady: 
 

a) všechny orgány Odborového svazu a orgány základní organizace jsou voleny 
demokratickým způsobem zdola nahoru tajným hlasováním, zpravidla z většího 
počtu kandidátů, 

b) každý člen může být zvolen do kterékoli odborové funkce bez ohledu na délku 
členství; rozhodující pro volbu jsou morálně charakterové vlastnosti, odborové 

znalosti a zkušenosti, 
c) volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich nejméně 2/3 členů (delegátů). Zvoleni 

jsou ti, kteří obdrželi největší počet hlasů, nejméně však nadpoloviční většinu 

hlasů přítomných členů nebo delegátů. Volební řády schvaluje každý odborový 
orgán a základní organizace s respektováním těchto zásad. 

 
6.2. Funkční období pro členy všech orgánů základních organizací se stanoví na 5 let. 
Členská schůze (konference) má možnost zkrátit pětileté funkční období, nejméně 

však na dva roky. Před uplynutím funkčního období se koná volba kteréhokoliv člena 
orgánu základní organizace v případě, že jde o doplňující volby za člena, kterému 

skončil výkon funkce podle čl. 6.4 písm. a) a c) Stanov, nebo o to požádá nejméně 
1/3 členů. 
 

6.3 Výkon funkce končí: 
 

a) vzdáním se funkce,  
b) uplynutím funkčního období,  
c)  odvoláním z funkce před uplynutím funkčního období, jestliže o to požádá nejméně 

1/3 členů. 
 

 


