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Článek 1 
 

Základní a obecná ustanovení 

 

1. Svobodnou a demokratickou volbou členové ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

(dále jen ZO) vyslovují důvěru zvoleným zástupcům, delegují jim tímto právo jednat jejich 

jménem v rozsahu pravomocí stanovených Statutem ZO, předpisy OS KOVO a obecně 

závaznými právními předpisy a současně tím i vyjadřují svůj osobní postoj k navrhovaným 

koncepcím činnosti ZO u zaměstnavatele. 

 

2. Všechny orgány ZO jsou voleny za podmínek stanovených tímto Volebním řádem. 

 

3. Funkční období zvolených orgánů je čtyřleté. 

 

4. Právo volit a být volen má každý člen ZO, kterému nebylo za podmínek stanovených v § 10 

a § 11 Stanov OS KOVO pozastaveno členství v OS KOVO. Volen může být pouze ten člen 

ZO, který se svou kandidaturou předem vyslovil souhlas. 

 

5. Volič má právo být obeznámen s kandidátkou a termínem voleb do orgánu ZO nejpozději 14 

dnů předem. Termíny voleb musí být stanoveny tak, aby se jich mohl zúčastnit každý 

oprávněný volič, s výjimkou závažných případů jako např. pracovní neschopnost, mateřská 

dovolená apod. 

 

6. Volený člen orgánu ZO, včetně úsekového důvěrníka (dále jen UsD), má právo v průběhu 

volebního období požádat  příslušný orgán ZO na jehož úrovni byl volen, o uvolnění z 

funkce. Povinností příslušného orgánu ZO je této žádosti vyhovět do jednoho měsíce ode 

dne jejího oznámení. Je-li funkce, na kterou člen rezignoval, nezbytnou podmínkou pro 

výkon funkce v jiném orgánu, má se za to, že rezignoval rovněž na tuto funkci.. 

 

7. Brání-li závažné okolnosti v řádné činnosti orgánu ZO, může se rozhodnout ukončit svou 

činnost ještě před uplynutím funkčního období, nejdříve však ke dni zvolení nových členů 

do tohoto orgánu. Toto ustanovení se vztahuje pouze na Výbor ZO (dále jen VZO), Dozorčí 

a revizní komisi při ZO (dále jen DaRK) a UsD. 

 

8. Všechny orgány ZO a rovněž i jejich jednotliví členové jsou povinni aktivně vytvářet 

podmínky pro řádný průběh voleb a usilovat o to, aby volby neměly pouze formální 

charakter, a zúčastnil se jich maximální počet voličů. 

 

9. Ve smyslu tohoto Volebního řádu se rozlišují volby orgánů ZO: 

a. řádné; 

b. doplňkové. 

 Doplňkové volby se provádějí na základě upozornění orgánů, v nichž došlo k uvolnění na 

 příslušné funkci. Volby proběhnou na úrovni, ke které se váže příslušná funkce a mandát 

 takto zvoleného člena je platný do konce řádného volebního období. Není-li na uvolněné 

 místo více kandidátů, může volební komise provést volbu na jednotlivých pracovištích v 

 rámci daného volebního obvodu.  
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Článek 2 
 

Volební obvody a počet mandátů 

 

1. Každý volební obvod (odborový úsek) má stanovený počet mandátů ve VZO, 

 podle klíče – 1 zástupce na každých, i započatých, 150 členů volebního obvodu. 

 VZO zahájí svou činnost ke dni zvolení svých členů. 

 

2. Dojde-li během volebního období k zániku volebního obvodu v důsledku organizačních 

změn (změna struktury výroby, zastavení provozu, atd.), nedochází k zániku mandátu 

zvolených zástupců. Konečné rozhodnutí přísluší VZO.  

 

 

 

Článek 3 
 

Volební komise 

 

1. Pro účely voleb orgánů ZO ustavuje VZO volební komisi ( dále jen „VK“), v níž je 

zastoupení VZO nejméně dvěma členy a  každá Rada úsekových důvěrníků (dále jenRÚD) 

nejméně jedním členem. 

 

2. VK zodpovídá za řádný průběh voleb všech orgánů ZO. Metodicky řídí jak řádné, tak 

případné doplňkové volby a má právo docházet do volebních místností. 

 

3. Volební komise: 

a. ze svého středu volí předsedu a místopředsedu VK 

b. určuje termíny voleb všech orgánů ZO 

c. organizačně, materiálně a technicky zabezpečuje volby a vydává pro tyto účely závazné 

pokyny 

d. zabezpečuje propagaci voleb a v případě nutnosti i seznámení voličů s kandidáty 

e. registruje kandidáty a řídí průběh voleb 

f. přijímá a řeší námitky k přípravě, průběhu a výsledkům voleb 

g. stvrzuje právoplatnost výsledků voleb v protokolu o provedených volbách orgánu ZO. 

 

4. O provedených volbách se sepisuje VK protokol, v němž se m.j. uvede: 

a. termín voleb; 

b. jména kandidátů; 

c. celkový počet voličů a počet voličů, kteří se zúčastnili voleb; 

d. výsledky hlasování; 

e. jména a podpisy pověřených členů VK a podpis předsedy (místopředsedy) VK. 
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Článek 4 
 

Volby úsekových důvěrníků a Rady úsekových důvěrníků 

 

1. Na úrovni odborového úseku jsou voleni ÚsD. Řádné volby ÚsD probíhají na všech 

odborových úsecích zpravidla současně v termínech stanovených harmonogramem VK. 

Odborovým úsekem se rozumí samostatný organizační útvar zaměstnavatele. 

 

2. RÚD je utvořena z ÚsD. Členem Rady se může stát i zvolený specialista (nemusí být 

současně ÚsD). 

 

RÚD, která je tvořena z odborových úseků, dle organizačního členění, si zvolí na prvním 

zasedání: 

a)  předsedu a místopředsedu RÚD  

b) zástupce do VZO, dle čl. 2, bod 1 

c) zástupce do DaRK ZO 

d) specialistu RÚD (např. pro sport, BOZP) 

 

3. Na odborovém úseku, kde není zvolen úsekový důvěrník, jmenuje VZO pro styk s HV 

kteréhokoliv člena OS KOVO (změna směnnosti, změny v organizaci práce,apod.) 

 

4. Právo odvolat z funkce úsekového důvěrníka nebo člena orgánu ZO, mají: 

- členové příslušného odborového úseku, při odvolání úsekového důvěrníka 

- členové Rady ÚsD, při odvolání svého zástupce do DaRK. 

 

Pro platnost odvolání příslušného zvoleného odborového funkcionáře je podmínkou, aby 

s návrhem souhlasila nejméně 1/3 voličů a pro odvolání hlasovala nadpoloviční většina 

oprávněných voličů. 

 

 

 

Článek 5 
 

Volba předsedy a specialistů ZO 

 

1. Volba předsedy ZO probíhá 1 měsíc po ustavení RÚD. Kandidáty mají možnost navrhnout 

všechny RÚD. Předseda je volen konferencí ZO. Delegáti konference rozhodnou o způsobu 

volby (tajné – veřejné). Předsedou ZO je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční počet 

hlasů přítomných delegátů. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu, postupují do 

druhého kola voleb dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Předsedou se stává kandidát, 

který získá nejvíce hlasů. Zvolený předseda ZO se ujímá funkce do 1 měsíce po volbě, ke 

dni převzetí funkce. 

 

2. Předsedu ZO může odvolat pouze konference ZO, a to na návrh většiny RÚD nebo 1/3 členů 

ZO. Konference bude svolána do 30 dnů od prokazatelného podání žádosti. V případě 

odvolání předsedy ZO má možnost Konference zvolit nového předsedu, jehož mandát bude 
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platit do vypsání řádných voleb do ukončení volebního období. 

 

3.  Volba hospodáře ZO probíhá bezprostředně po zvolení předsedy ZO. Právo navrhnout 

kandidáta do této funkce má zvolený předseda ZO. Volba hospodáře probíhá za stejných 

podmínek jako volba předsedy ZO (tajně – veřejně). Ke zvolení stačí nadpoloviční většina 

souhlasných hlasů. 

 

4. Volba místopředsedů VZO proběhne na prvním zasedání VZO po volební konferenci. 

 Místopředsedové se volí z členů VZO. 

 

 

5. Volba předsedy Mzdové komise a Komise BOZP proběhne na prvním zasedání VZO po 

volební konferenci. Návrhy na kandidáty do těchto funkcí podává předseda ZO. Tito 

specialisté VZO se okamžikem zvolení stávají řádnými členy VZO a nejsou započtení do 

kvóty mandátů jednotlivých RÚD. 

 

Přílohy: 

 Vzory volebních protokolů 


