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VOLEBNĪ    ŘÁD 
 

                         Základní odborová organizace Chemopetrol a.s. 
 
 
1. Úvod 

 
1.1. Tento volební řád upravuje způsob volby statutárních zástupců tj. předsedy, 

místopředsedy a dále funkcionářů rady odborových důvěrníků (dále jen ROD) a revizní 
komise Základní odborové organizace Chemopetrol a.s. (dále jen „odborová 
organizace“).  
 

1.2. Za vlastní průběh a vyhodnocení voleb odpovídá pětičlenná hlavní volební komise, která 
bude ustavena na zasedání Rady předsedů odborové organizace (dále jen RP ZOO) před 
vyhlášením voleb. 
 

1.3.  Členem hlavní volební komise nesmí být osoba uvedená na některé z kandidátek na 
statutární funkce předsedy nebo místopředsedy odborové organizace. Volby proběhnou 
za řízení hlavní volební komise. O průběhu a výsledku voleb bude vypracován volební 
protokol. 
 

1.4. Právo volit nebo být volen má každý člen Základní odborové organizace Chemopetrol 
a.s. 

 
2.  Volba předsedy a místopředsedy 
 

2.1. Návrh na kandidáta mohou podat ROD nebo Rada předsedů Základní odborové 
organizace. Návrh se podává písemně na předepsaném formuláři a v případě, že se jedná 
o návrh ROD, tak s razítkem a podpisy oprávněných funkcionářů příslušné ROD, jimiž 
jsou předseda a místopředseda - hospodář. Podává-li návrh RP ZOO, musí o návrhu 
rozhodnout nadpoloviční většina členů RP ZOO a každý své rozhodnutí potvrdit 
podpisem na předepsaném formuláři.  
 

2.2. Písemný návrh na kandidáta musí obsahovat jméno, příjmení, pracoviště, název funkce a 
písemný souhlas kandidáta s výkonem funkce v případě zvolení. Obdobím pro podávání 
návrhů na kandidáty jsou zpravidla dva kalendářní týdny. Období vyhlašuje předseda 
hlavní  volební komise. Návrhy budou doručeny předsedovi hlavní volební  komise 
nejpozději 21 dní před konáním voleb. Z návrhů sestaví hlavní volební komise kandidátní 
listinu, která bude zveřejněna minimálně 7 dnů před konáním voleb.  

 
2.3. V případě pouze jediného kandidáta na předsedu či místopředsedu, proběhne volba na 

základě schválení účastníků konference aklamací (zdvižením ruky). Souhlas s výkonem 
funkce předsedy a místopředsedy musí potvrdit nadpoloviční většina účastníků 
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konference s hlasem rozhodujícím. Nedojde-li ke zvolení předsedy,  místopředsedy nebo 
obou, budou se volby opakovat ve stanoveném termínu na mimořádně svolané  
konferenci. 

 
2.4. V případě volby z více kandidátů, si každá ROD zvolí ze svých členů místní  tříčlennou 

volební komisi. Místní volební komise budou spolupracovat s hlavní volební komisí a 
v době konání voleb na základě dohody s předsedou hlavní volební komise zajistí řádný 
průběh voleb, a to za účasti minimálně jednoho člena hlavní volební komise na jim 
určených volebních místnostech nebo prostorách.  

 
První kolo voleb 

 
2.5. Každý volič obdrží proti podpisu a po ověření totožnosti v místnosti nebo prostorech 

určených k volbě hlasovací lístek se seznamem kandidátů dle abecedního pořadí. Volba je 
tajná.  Volič dá svůj hlas tomu kandidátovi, u něhož zakroužkuje pořadové číslo před 
jménem.  
 

2.6. Neplatný je volební lístek na kterém není zakroužkován žádný kandidát nebo na kterém je 
zakroužkováno více kandidátů než jeden. Dopisovat kandidáty není povoleno, hlasovací 
lístek je také neplatný. Volební místnosti a prostory budou určeny a oznámeny minimálně 
7 dní před volbami a budou k dispozici 2 dny před konáním  konference od 5.30 - 8.30 
hod. V den konání  konference od 5.30 - 10.00 hod. a poté ještě od 12.00 - 13.15 již pouze 
volební místnost u konferenčního sálu. 
 

2.7. Předsedou se stane kandidát, který získá nejvyšší počet a zároveň nadpoloviční většinu 
platných odevzdaných hlasů.  

 
Druhé kolo voleb 

 
2.8. Pokud nadpoloviční většinu platných odevzdaných hlasů nezíská žádný z kandidátů, bude 

v průběhu konání konference vyhlášeno druhé kolo, do něhož postoupí dva kandidáti 
s nejvyšším počtem platných odevzdaných hlasů. Každý účastník konference 
s hlasovacím právem obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů v abecedním pořadí. 
Volba je tajná. Předsedou se stane ten kandidát, který ve druhém kole získá více hlasů 
účastníků konference než druhý kandidát. 

 
 
3. Volba členů revizní komise   
 

3.1. Revizní komise má zpravidla 3 členy. Volba členů revizní komise proběhne na   
konferenci odborové organizace. Návrhy kandidátů na členy revizní komise budou 
předány volební komisi nejpozději 21 dní před konáním konference.  
 

3.2. Volba členů revizní komise se uskuteční aklamací tj. veřejným hlasováním. Členy 
revizní komise se stanou ti tři kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.  
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3.3. Na ustavující schůzi, která proběhne do 5 pracovních dní od zahájení funkčního období 
členů revizní komise, zvolí členové revizní komise ze svého středu předsedu a 
místopředsedu revizní komise. 

 
4. Volba funkcionářů na úrovni ROD   
 

4.1. Nejnižšími články organizační struktury odborové organizace jsou úseky (směny, sekce, 
odbory, výrobny atp.). Každý úsek v rámci struktury má právo zvolit si svého zástupce 
(důvěrníka). Tito zástupci úseků tvoří v rámci organizačně nebo místně příslušného 
rozvržení schváleného RP ZOO, Radu odborových důvěrníků (ROD). Návrhy kandidátů 
se podávají na příslušných formulářích, které jsou k dispozici na sekretariátu odborové 
organizace.  
 

4.2. Volba na této úrovni je obvykle veřejná a voliči svou volbu vyjadřují na volební listině a 
potvrzují svým podpisem. Zástupcem se stane kandidát s největším počtem získaných 
hlasů (zapsaný souhlas ANO a podpis) členů příslušného organizačního celku. Vyžadují 
li to okolnosti (karantény, práce z domova atp.) může být volba kombinována s volbou 
per rollam, a to pouze z firmou přidělené  emailové schránky. Člen/členka mohou 
hlasovat pouze ze své firemní emailové adresy, jinak je hlas neplatný. Hlasování bude 
volební komisí, při sčítání hlasů, zaznamenáno do volebních listin. Stejným způsobem 
kandidují a jsou voleni předseda a místopředseda - hospodář ROD.  
 

4.3. Návrhy kandidátů na funkci předsedy ROD, místopředsedy-hospodáře ROD a důvěrníka 
podává stávající ROD nebo skupina minimálně deseti členů odborů organizačně 
spadajících do ROD.  Předseda každé ROD se stává členem Rady předsedů Základní 
odborové organizace Chemopetrol a.s.  

 
5. Složení Rady předsedů Základní odborové organizace  
 

5.1 Radu předsedů Základní odborové organizace tvoří, kromě předsedy a místopředsedy 
(závodní inspektor bezpečnosti práce), předsedové všech ROD.  

 
6.  Volební období  
 

6.1 Volební období je pětileté a začíná vždy 1. ledna. V případě všech doplňujících voleb 
začíná volební období od prvního dne dalšího kalendářního měsíce následujícího po 
volbě. 

 
7. Odvolání z funkce  
 

7.1. Odvolání funkcionáře na úrovni ROD je v kompetenci členů příslušného úseku či ROD. 
Odvolání probíhá obvykle stejným způsobem jako volba, podpisovou formou na 
předepsaných formulářích. O odvolání a volbě nového funkcionáře musí být ROD 
vypracován písemný protokol a doručen RP ZOO. Odvolání je platné, podpoří-li ho 
nadpoloviční většina členů příslušného úseku či ROD.  
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7.2. Odvolání statutárních zástupců tj. předsedy, místopředsedy odborové organizace anebo 

člena revizní komise je v kompetenci  konference. Návrh na odvolání předsedy a 
místopředsedy odborové organizace nebo člena revizní komise musí podpořit 
nadpoloviční většina členské základny. Předkládá  konferenci, po projednání, RP ZOO 
nebo revizní komise. Odvolání je platné, podpoří-li ho nadpoloviční většina 
zúčastněných členů  konference. 

 
8. Doplňovací volby 
 

8.1. V případě odstoupení předsedy nebo místopředsedy - hospodáře na úrovni ROD během 
volebního období, proběhnou volby na zbývající část období výše uvedeným, stejným 
způsobem.  
 

8.2. V případě pouze jednoho kandidáta, je kooptování tohoto kandidáta do funkce, na 
zbývající část volebního období, v kompetenci RP ZOO. 
 

8.3. V případě ukončení činnosti statutárních zástupců tzn. předsedy, místopředsedy nebo 
obou v průběhu volebního období, svolá RP ZOO do 2 měsíců mimořádnou členskou 
konferenci, která rozhodne o obsazení uvolněné funkce 
 

8.4. V případě ukončení činnosti člena revizní komise v průběhu volebního období,  
proběhne volba na nejbližší  konferenci.  
 

9. Závěrečné ustanovení 
 

9.1. Změna kteréhokoliv ustanovení Volebního řádu je výlučně v pravomoci   konference. 
 

      9.2. Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení účastníky    
konference.  

 
 
Dne 29. 9. 2020 

                                                            
                           Bc. Pavel Dvořák                                                            Jiří Pečený 

Základní odborová organizace Chemopetrol a.s.   Základní odborová organizace Chemopetrol a.s. 
                                  předseda     místopředseda 
                                                                                                  


