Volební řád pro volbu členů orgánů
Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
- schválený výroční konferencí dne 26. února 2014 _________________________________________________________________________
I.
Rozsah platnosti
Tímto volebním řádem se, ve vazbě na Stanovy OSPVV ze dne 23. 2. 2011, čl. 16,
odstavec 1, upravuje způsob voleb členů:
-

Společného výboru odborového svazu

-

předsedy a místopředsedy Společného výboru OS

-

revizní komise

-

předsedy revizní komise

-

komise pro správu podpůrného fondu

-

předsedy komise pro správu podpůrného fondu.

II. Volební právo
1. Volební právo má každý delegát konference Svazu s hlasem rozhodujícím a člen
Společného výboru, který zastupuje základní organizaci Svazu. Každý delegát má jeden
hlas.
2. Zvolen může být kterýkoliv člen odborového svazu, který je základní organizací do
příslušné funkce navrhován.
3. Zvolen může být i kandidát v nepřítomnosti pokud s kandidaturou vyslovil předem
písemný souhlas.
4. Každý z navržených kandidátů má právo se vzdát kandidatury do doby zahájení voleb
(popřípadě před konáním dalšího kola voleb).
III. Kandidátní listina
1. Návrh kandidátní listiny předkládá volební komise.
2. Na kandidátní listinu jsou zapsáni kandidáti, kteří:
-

byli do funkce navrženi základními organizacemi

-

se svojí kandidaturou vyjádřili souhlas.

3. Kandidátní listina se sestavuje v abecedním pořadí podle příjmení navržených kandidátů.
IV. Způsob voleb
1. Členové uvedených orgánů Svazu se volí tajným hlasováním. Volba se provádí ve
vyhrazeném prostoru pro konání voleb. Každý delegát konference má právo provést
úpravu volebního lístku.
2. Volební lístek musí být v souladu s kandidátní listinou s uvedením kandidátů v pořadí,
odpovídajícímu zásadám článku III/3.
3. Obsahuje-li volební lístek více kandidátů, upravuje se přeškrtnutím příjmení a jména
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kandidáta (podélně). Každý takto přeškrtnutý kandidát nezískává hlas voliče.
Přitom platí tyto zásady:
a) na upraveném volebním lístku může zůstat jen tolik kandidátů, kolik je volených
kandidátů:
-

Společný výbor 5 až 7 kandidátů (5 až 7 členů)

-

revizní komise 3 až 5 kandidátů (3 až 5 členů)

-

komise pro správu podpůrného fondu 3 až 5 kandidátů (3 až 5 členů)

b) pokud zůstane kandidátů
-

více, je volební lístek neplatný

-

méně, je volební lístek platný a každý neproškrtnutý kandidát získává hlas
voliče

-

jsou-li přeškrtnuti všichni kandidáti, je volební lístek platný, ale žádný
z kandidátů nezískává hlas voliče

c) pokud je volební lístek upraven jiným způsobem, je neplatný.
4. Nezvolení kandidáta v jedné funkci nebrání jeho zařazení na kandidátku pro jinou funkci
(dle zásad uvedených v článku II/2 a 3).
V.

Řízení voleb

1. Volby řídí volební komise zvolená aklamací. Návrhy na členy volební komise předkládají
konferenci delegáti a Společný výbor. Volební komise volí ze svého středu předsedu
komise.
2. Volební komise:
-

navrhne schválení volebního řádu

-

po schválení volebního řádu seznámí delegáty konference s návrhem
kandidátní listiny

-

představí jednotlivé kandidáty

-

oznámí místo, čas a způsob konání voleb

-

zajistí vydání volebních lístků

-

provede sčítání volebních lístků

-

seznámí delegáty konference Svazu s výsledky voleb

-

pořídí zápis o průběhu voleb, který se stává spolu s odevzdanými volebními
lístky součástí materiálů z jednání konference Svazu.

VI. Platnost volby
1. Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím.
2. Do příslušných orgánů Svazu jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi více jak 50 %
odevzdaných platných hlasů.
3. Pokud nebudou do orgánů Svazu zvoleni delegáti v prvním kole voleb, popřípadě žádný
z kandidátů neobdrží nadpoloviční počet hlasů, uskuteční se další kola voleb.
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Dalšího kola voleb se zúčastní kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. O zúžení
kandidátky rozhodují na návrh volební komise delegáti konference Svazu.
4. V případě, že ani v dalších kolech žádný z kandidátů nebyl zvolen, je zapotřebí provést
novou nominaci a proběhnou nové volby. Nově nominovanými mohou být i kandidáti
z předchozí volby.
5. Za členy revizní komise a komise pro správu podpůrného fondu jsou zvoleni kandidáti
v pořadí podle počtu obdržených hlasů.
Náhradníky se stávají ostatní kandidáti rovněž v pořadí podle počtu obdržených hlasů.
6. Členové společného výboru a jednotlivých komisí si zvolí ze svého středu předsedu,
případně další činitele.
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