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1  Úvodní ustanovení 
Volební řád ZO TŽ do odborových orgánů je vypracován v souladu s Volebním 
řádem OS KOVO a volebními zásadami ZO TŽ. 
Volební řád ZO TŽ schvaluje konference ZO TŽ. 
Volby řídí volební komise schválené příslušným odborovým orgánem a jsou 
zodpovědné za přípravu volebního aktu, projednání a sestavení kandidátky, 
vyjádření kandidátů ke kandidatuře a průběh voleb. Pořadí kandidátů je seřazeno 
abecedně. 
O výsledcích voleb vyhotovuje volební komise protokol s podpisy všech členů 
komise. 
 
2  Volba úsekového důvěrníka 
2.1 Úsekového důvěrníka volí členská schůze, popř. členská základna 

odborového úseku. 
2.2 Volbu řídí pověřený člen odborového úseku nebo řídící členské schůze, 

který vyhotoví písemný záznam o volbě. 
2.3   Kandidátka na funkci úsekového důvěrníka je sestavena z návrhů členské 

základny. 
2.4 Členská schůze rozhodne, zda volba proběhne tajným nebo veřejným 

hlasováním. 
2.5 Pokud se volba uskuteční ze dvou kandidátů a nikdo z nich nebyl zvolen, 

uskuteční se volba z nových kandidátů. Na kandidátce pak mohou být i 
kandidáti, kteří nebyli zvoleni v předchozím kole voleb.  

2.6 Pokud se uskuteční volba z více než dvou kandidátů a nikdo z nich nebyl 
zvolen, uskuteční se druhé kolo voleb, do kterého postoupí dva kandidáti, 
kteří v 1. kole volby obdrželi největší počet hlasů. 

2.7 Úsekový důvěrník je členem výboru příslušné odborové jednotky. 
 
3   Volba  výboru a předsedy odborové jednotky 
3.A   Volba výboru odborové jednotky 
3.A.1  Členy výboru OJ volí členská schůze, konference, případně členská 

základna OJ. Kandidátka na funkci člena výboru OJ je sestavena 
z úsekových důvěrníků nebo z návrhů členské základny. 

3.A.2 Volba může být z pevné kandidátky (na stanovený počet členů orgánu je 
navržen stejný počet kandidátů) nebo z rozšířené kandidátky (na 
stanovený počet členů orgánu je navržen větší počet kandidátů) 
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3.B  Volba předsedy odborové jednotky 
3.B.1 Předsedu odborové jednotky volí členská schůze, konference, případně 

členská základna OJ. 
3.B.2 Kandidátka na funkci předsedy OJ je sestavena z návrhu členské základny 

a doporučení výboru dané OJ. 
3.B.3 Pokud se volba uskuteční ze dvou kandidátů a nikdo z nich nebyl zvolen, 

uskuteční se volba z nových kandidátů. Na kandidátce pak mohou být i 
kandidáti, kteří nebyli zvoleni v předchozím kole voleb. 

3.B.4 Pokud se uskuteční volba z více než dvou kandidátů a nikdo z nich nebyl 
zvolen, uskuteční se druhé kolo voleb, do kterého postoupí dva kandidáti, 
kteří v prvním kole volby obdrželi největší počet hlasů. 

 
4 Volba výboru a předsedy provozní organizace 
4.A Volba výboru provozní organizace 
4.A.1 Členy výboru PO volí členské schůze, konference, případně členská 

základna. Kandidátka na funkci člena výboru PO je sestavena z návrhu 
jednotlivých OJ. 

4.A.2 Volba může být z pevné kandidátky (na stanovený počet členů orgánu je 
navržen stejný počet kandidátů) nebo z rozšířené kandidátky (na 
stanovený počet členů orgánu je navržen větší počet kandidátů). 

 
4.B Volba předsedy provozní organizace 
4.B.1 Předsedu provozní organizace volí členská schůze, konference, případně 

členská základna. Kandidátka na funkci předsedy PO je sestavena 
z návrhu výboru OJ a PO. 

4.B.2 Pokud se volba uskuteční ze dvou kandidátů a nikdo z nich nebyl zvolen, 
uskuteční se volba z nových kandidátů. Na kandidátce pak mohou být i 
kandidáti, kteří nebyli zvoleni v předchozím kole voleb. 

4.B.3 Pokud se uskuteční volba z více než dvou kandidátů a nikdo z nich nebyl 
zvolen, uskuteční se druhé kolo voleb, do kterého postoupí dva kandidáti, 
kteří v prvním kole volby obdrželi největší počet hlasů. 

 
5 Volba předsedy ZO TŽ 
5.1 Předsedu ZO TŽ volí delegáti konference ZO TŽ. 
5.2 Kandidátka na funkci předsedy ZO TŽ je sestavena z návrhů výborů PO a 

OJ. 
5.3 Pokud se volba uskuteční ze dvou kandidátů a nikdo z nich nebyl zvolen, 

uskuteční se volba z nových kandidátů. Na kandidátce pak mohou být i 
kandidáti, kteří nebyli zvoleni v předchozím kole voleb. 
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5.4 Pokud se uskuteční volba z více než dvou kandidátů a nikdo z nich nebyl 

zvolen, uskuteční se druhé kolo voleb, do kterého postoupí dva kandidáti, 
kteří v prvním kole obdrželi největší počet hlasů. 

5.5 Kandidát doloží volební komisi svou bezúhonnost výpisem z rejstříku 
trestů. 

 
6 Volba místopředsedů ZO TŽ 
6.1 Místopředsedy ZO TŽ volí členové výboru ZO TŽ mandátovým 

způsobem. 
6.2 Kandidátka na danou funkci místopředsedy ZO TŽ dle bodu 19.1 b), c) 

Statutu je sestavena z návrhů výborů PO a OJ. 
6.3 Pokud se volba uskuteční ze dvou kandidátů a nikdo z nich nebyl zvolen, 

uskuteční se volba z nových kandidátů. Na kandidátce pak mohou být i 
kandidáti, kteří nebyli zvoleni v předchozím kole voleb. 

6.4 Pokud se uskuteční volba z více než dvou kandidátů a nikdo z nich nebyl 
zvolen, uskuteční se druhé kolo volby, do kterého postoupí dva kandidáti, 
kteří v prvním kole obdrželi největší počet hlasů. 

6.5 Kandidát doloží volební komisi svou bezúhonnost výpisem z rejstříku 
trestů.  

 
7 Volba členů dozorčí a revizní komise ZO TŽ a jejího předsedy 
7.1 Členy dozorčí a revizní komise ZO TŽ volí delegáti konference ZO TŽ. 
7.2 Kandidátka musí být projednána P-VZO. Volba je prováděna veřejným 

hlasováním. Zvolen je ten z navržených kandidátů, který obdrží 
nadpoloviční většinu hlasů delegátů konference ZO TŽ. 

7.3 Předsedu DaRK ZO TŽ volí zvolení členové DaRK ZO TŽ. Volbu řídí 
volební komise ZO TŽ, která členům DaRK ZO TŽ předloží návrh 
kandidáta (kandidátů) na funkci předsedy DaRK ZO TŽ. Zvolen bude ten 
z kandidátů, který obdrží nejvyšší počet hlasů, přičemž to musí být 
nadpoloviční většina hlasů všech členů DaRK ZO TŽ. 

 
8 Volba delegátů konference ZO TŽ 
8.1 Delegáty konference ZO TŽ volí členové ZO TŽ na členských schůzích 

nebo konferencích OJ, PO. 
8.2 Dle klíče 1 delegát na každých započatých 100 členů, předsedové OJ jsou 

zahrnuti do tohoto počtu. 
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8.3 V organizaci důchodců je volen 1 delegát na každých započatých 1000 
členů. 

 
 
9  Volba členů vyšších odborových orgánů 
9.1 Členové vyšších odborových orgánů jsou voleni podle volebního řádu OS 

KOVO. 
9.2 Kandidáty pro volbu do vyšších odborových orgánů navrhuje VZO. 
 
10 Delegování zástupců do správních a dozorčích orgánů společností 

uvedených v bodě 1.1  Statutu ZO TŽ 
10.1 Kandidáty pro volbu do správních a dozorčích orgánů těchto obchodních 

společností schvalují příslušné odborové orgány u daných společností. 
 
11 Návrh kandidátů do orgánů všech společností, kromě společností 

uvedených v bodě 1.1. Statutu ZO TŽ 
11.1 Kandidáty pro volbu do orgánů těchto společností navrhuje VZO. 
 
12 Volba delegátů sjezdu Odborového vazu KOVO 
12.1 Delegáty sjezdu Odborového svazu KOVO volí konference Krajského 

sdružení OS KOVO  
12.2 Kandidáty pro volbu delegátů sjezdu OS KOVO navrhuje VZO. 
 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13  Změny a platnost 
13.1  Změny a dodatky Volebního řádu ZO TŽ lze provádět výhradně 

usnesením  konference ZO TŽ. 
13.2  Tento Volební řád ZO TŽ nabývá platnosti a účinnosti dne 26.4.2016 a 

zároveň tímto dnem pozbývá platnost a účinnost Volební řád ZO TŽ 
schválený dne 24.4.2012. 

 


