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I.
Tento volební řád stanoví pravidla pro volbu členůorgánů Zěkladni organizace
Sungwoo Hitech.

oS KoVo

II.

Hlavní zásady

1.

2.

3.

4,
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Kandidáty na volené funkce v ZO mohou byt pouze členovéoS Kovo'
Kandidáty na volené funkce v Zo m:ůženawhovat každý člen oS Kovo.
VŽdy je podmínkou písemný souhlas nawhovaného'
Podmínkou platnosti voleb je prokazatelné pozviání všech oprávněných
voličůa jejich nadpoloviční účast.
Zvo|eujsou ti kandidáti, kteff získďi více rcž50 % hlasů voličů,kteří se
voleb zučasbrí.
Pokud nebudou volbou obsazena všechna místa v orgánech nebo všechny
funkce' na kÍeréjsou volby vyhlášeny, ani ve druhém kole, postupuje do
třetího kola voleb maximálně dvojnásobný poěet kandidátu s největším
počtem hlasů získaných v druhém kole, neŽ je nezvolených funkcí.
Při volbě ve fietím kole jsou zvoleni ti kandidátio kteří obdrželi nejvíce hlasů.
Právo odvolat člena voleného orgiínu nebo zvoleného funkcionďe máten
orgán, kteý jej zvolil. Člen voleného orgiínu nebo funkcionrář je odvolán,
hlasovalo.li pro odvolrínívíce jak 50% členůorgiínu s hlasem rozhodujícím.
ČIenYZo drile přestane být členemYZo,jestli-že se vzdá firnkce písemným
prohlašením nebo zaěne vykonávat funkci ve smyslu ustanovení 10 Stanov
os Kovo. Pfi vzdání se funkce v orgánu Zo je povinen orgrín Zo této
žádosti vyhovět do jednoho měsíce od tohoto písemného oznámení.
Volby řídívolební komise, z;lo|enáak1amací, z úěastnílnijedruíní orgánu,
kteý volbu uskuteční. V případě, Že pro malý počet účastníkůvoleb nebo při
rea|izacivolby aklamací není účelnévolební komisi ustavovat, rozhodne
pffslušný odborový orgán, zda volby bude řídit komise nebo řídícízasedání

oryěnuZa.
Volební komise ze svého středu volí svého předsedu. Členstvíve volební
komisi vyluěuje možrost bý zvolen do orgránu jehož volbu komise řídía

organizuje.
o výsledku voleb se pořizuje volební protokol, kteý sestavuje volební
komise. Protokol podepíšivšichni členovévolební komise. Tento protokol
musí obsahovat:
o termín voleb,
o jména kandid.ítu
o celkový poěet voličůa počet voliěů' kÍeří se zuěastrrili voleb
o výsledky hlasoviírrí
o jména a podpisy pověřených členůVK a předsedy VK
|2.Y připadě volby formou oběžníkudle $ 30 odst. 5 Stanov oS KoVo musí
byt nedílnou součiístívolebního protokolu fotokopie dopisr4 kterym byli

11.

členovépříslušnéhoorgiínu k volbě vyrvitnt, a originály jejich písemného
vyjádření.
1 3. originály volebních protokolů se vyhotovuj i ve 2 stejnopisech. originál
protokolu se uschovává po celou dobu funkčníhoobdobí, nejméně však po
dobu 4 let. Druhý originál volebních protokolů z volby YZo a DaRK se
předavají k úschově, prostřednictvím Metoďckého pracoviště v ostravě, na

os Kovo.

Volební období všech členůorgrínůZo os KoVo ajeho organizaěních
jednotekje čýřleté.Počínáběžetokamžikem zvolení. Volební období končí
zvolením nového funkcionďe, nejpozději však dnem prvního zasedéni
orgrínu, kteý je oprávněn jej volit, po uplynutí čtyrletéhovolebního období.
15. Změny volebního řádu má právo provádět jen ten orgán, ktery jej schválil,
pokud svfu usnesením toto právo nedelegoval najiný orgán.
16. Nejnižšívolená odborová funkce v nímci Zo je úsekoý důvěrník, kterého je
vhodné arc|itv případech směnného provozu' resp. dle vnitřní potřeby Zo a

14.

dle rozhodnutí

vzo.

l7. Výsledky voleb jsou lyhlašovárry

na tom zasedérai orgiánu' na kterém se
technické překrížky. V tom případě
pokud
nebrání
tomu
uskutečnily,
volby
orgán rozhodne svým usnesením o způsobu a termínu vyhlašenívýsledků
vo1eb.

ilL

Způsob volby
1.

2.

Volby

se provádějí tajnou volbou nebo aklamací. o způsobu volby rozhoduje

členská schůze nebo konference ZO.
V případě volby aklamací se přiměřeně pouáje ustanovení člrínkuII. tohoto

zo.

VŘ

V případě provedení tajnou volbou se přiměřeně pouáje příslušná ustanovení
članku II. tohoto VR, a to s tím, Že:

.

-

volební lístky se jmény kandidátů parafované předsedou volební komise
vydávu a eviduje komu byl vydrán, volební komise,
seulam kandidátu na volebním lístku musí u každéhokandidata obsahovat
příjmení a jméno kandidáta
volební lístek lze upravit pouze tak, že člen - volič škrtne příjmení a jméno
kandidáta se kterým nesouhlasí. Tento kandidát fuáci hlas. Jinak upravené
volební lístky nebo lístky neparafované předsedou volební komise, jsou
považované za nep|atné,
člen - volič má možnost upravit volebď lístek i mimo volební místnost.
Podmínkou je vloženívolebního lístku do volební urny před termínem
ukončenívoleb v daném volebním středisku'
kandidátní listiny se jmény kandidátu musí b;it ve všech případech spolu
s termínem voleb zveřejněny 7 kďendářních dní před datem konrínívoleb.

Iv.

Volby delegátů na konferenciZ,o

l'

V případě" žeYZo roáodne o svolrání koďerence Zo, budou jako delegáti svoláni
jednotliví úsekovídůvěrníci (ti musí být předem Řídně zvoleni dle platného Statutu a

vR zo).

Důverníky/de|egáty v o|í Y Zo.
Jména zvolených delegátťr/důvěrníků na koďerenci Zo jsou spolu se sennmem
jednotlivých odborových úsekůa s platným klíčemsoučástísamostatného dokumenfu
(viz. odborové úseky).
4. Mandát delegáta konference Zo (úsekového důvěmíka)se řídíplatrrým vŘ Zo.
2.

3.

v.

Volba předsedy, místopředsedy a hospodáře

1.
2.
3.

Zo a DaRK

Předsedu Zo oS Kovo vo|íze svého středu vzo.
Volba místopředsedy a hospodďe: jednotlivé funkce si volí YZo ze svého středu.
Volba DaRK: tento orgián volí ze svého středu předsedtt popř. i místopředsedu.

Počet členůr1ýboru Zo: nejméně 5.
Počet členůdozorčía revizní komise:3.
Volební období: v souladu s volebním řádem os
Kdo má orávo volit: členovéZo nebo delegáti.

Kovo

je 4 leté.

Co při nezvolení stanovenóho poětu ělenů orgánů:

o

orgán pracuje ve zvoleném sloŽení a vypíšedoplňující volby

.

Způsob doplňováníVZo nebo DaRK:
o Doplňujícívolby nebo,
o kooptace se vybere z kandidátu nezvolených do orgánů Zo. Podmínkou je jejich
souhlas s kooptovrínímdo příslušnéhoorgánů.
Způsob vyhlášení výsledků voleb:
o na jednotlivých pracovištíchprosfrednictvím pověřených členů.

vI.

Platnost a úěinnost volebního řádu
Tento volební Íád'nabyvá platnosti a účinnostiokamžikem schválení ělenskou schůzí
nebo konfercncí ZO.
2. Změny nebo doplnění tohoto VŘ Zo mohou být prováděny pouze na ělenské schůzi
nebo konferenciZo. Účinnost je v tomto případďode dne provedeď pffslušné úpravy
volebního řrádu.
1.

Zo os KoVo

V ostravě dne
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