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překlad z německého jazyka 

Volební komise informuje

Volba podnikové rady 2018
– Vypsání voleb –
Podle § 13 zákona o organizaci pracovních vztahů v podniku (BetrVG) musí být nejpozději do konce května 2018 provedena v podnicích volba nové podnikové rady. Proto se tímto vypisuje volba nové podnikové rady pro společnost

............................................................................................................	Zde napište název společnosti, a pokud je ve společnosti více podniků s vlastními podnikovými radami, tak název podniku, pro nějž je volební komise příslušnou. Volí-li zaměstnanci různých částí podniku a podniků drobných (§ 4 BetrVG) jednu společnou podnikovou radu, musí být navíc přesně uvedeno, které provozovny se na volbě podílejí.

Vydáním tohoto oznámení o pořádání voleb je volba podnikové rady zahájena. Toto oznámení informuje o podrobnostech nadcházející volby.


I.	Kdo smí volit, kdo může být zvolen?
1. 	Následující údaje ohledně volebního práva volební řád nevyžaduje. Pomohou však voličům při řešení otázky, kdo všechno v podniku má nebo by mohl mít volební právo.
Volební právo mají všechny pracovnice a všichni pracovníci podniku, kteří v den volebního podnikového shromáždění (datum:	Uveďte datum volebního podnikového shromáždění, které bude stanoveno níže v bodě IV. 2. ...............................) dovršili věku 18 let, pokud nejsou vedoucími zaměstnanci. Volební právo mají také zaměstnanci s pracovištěm doma, kteří v podstatné míře pracují pro podnik. 	Pokud v podniku bez jakýchkoliv pochybností není zaměstnán nikdo s pracovištěm doma, tak tuto větu vynechejte. Volební právo mají dále pracovnice a pracovníci jiných společností, kteří jsou podniku přenecháni za účelem vykonávání práce, pokud v podniku pracují déle než tři měsíce. 	Pokud v podniku bez jakýchkoliv pochybností nejsou organizačně zařazeni žádní zaměstnanci jiných společností, tak tuto větu vynechejte. Volební právo mají konečně i pracovníci a úředníci veřejných služeb, pokud byli za účelem výkonu práce zaměstnavateli přenecháni. 	Pokud v podniku bez jakýchkoliv pochybností nejsou organizačně zařazeni žádní zaměstnanci nebo úředníci veřejných služeb, tak tuto větu vynechejte.
Zvoleni mohou být všichni oprávnění voliči, kteří jsou příslušníky podniku po dobu alespoň 6 měsíců	Pokud podnik, ve kterém se koná volba podnikové rady, existuje kratší dobu než 6 měsíců, tak podmínka zaměstnání v podniku po dobu 6 měsíců k tomu, aby mohl být pracovník zvolen, neplatí (§ 8 odst. 2 BetrVG). V tomto případě by mohl být bod I. 1. shrnut do jednoho odstavce následovně:
„Volební právo a právo být zvolen/-a mají všechny zaměstnankyně a všichni zaměstnanci podniku, kterým je v den volebního podnikového shromáždění (datum: ...............................) 18 let nebo jsou starší.” nebo pokud se jedná o zaměstnance s pracovištěm doma, kteří alespoň po tuto dobu v podstatné míře pro podnik pracovali.	Poslední polovětu vynechejte ve firmách, ve kterých bez jakýchkoliv pochybností není zaměstnán nikdo s pracovištěm doma. Do této šestiměsíční čekací lhůty se započítávají doby, kdy pracovník či pracovnice bezprostředně před nástupem do podniku pracoval/-a v jiných podnicích v té samé společnosti či v tom samém koncernu (§ 18 odst. 1 akciového zákona). 	Větu vynechejte, pokud podnik nepatří do společnosti s více podniky nebo do koncernu. Kromě toho se započítávají doby předchozího zaměstnání v pozici přenechané pracovní síly. Přenechaní (agenturní) pracovníci, kteří v podniku pracují, zvoleni být nemohou. 	Větu vynechejte, pokud v podniku nejsou přenechané (agenturní) pracovní síly.
2.
K odevzdání hlasů je oprávněn pouze ten, kdo je zapsán v seznamu voličů.
Seznam voličů je soupis veškerých pracovníků a pracovnic podniku, kteří jsou podle zjištění volební komise oprávněni účastnit se voleb; tento seznam také vykazuje, kdo pasivní volební právo (volitelnost) nemá. Ke kontrole správnosti se seznam voličů od dnešního dne až do oznámení výsledku voleb nachází k nahlédnutí v pracovních dnech
od .............................. hodin do .........................	Zde vyplňte, odkdy dokdy je seznam voličů denně k dispozici k nahlédnutí; doporučujeme například zvolit denně dopolední hodiny, třeba od 9.00 hodin do 12.00 hodin. Pozor na uvedení příliš dlouhého časového rozmezí, protože toto musí být v případě pochybností také každý den dodrženo. hodin
v místnosti .........................................................................	Zde uveďte konkrétní místnost, ve které je seznam k nahlédnutí, a sice uvedením čísla místnosti; na doplnění uveďte případně funkční označení místnosti, pokud je tato místnost pro zaměstnance pod tímto označením známější (např.: „kancelář podnikové rady”). . 	Má-li být seznam voličů zveřejněn navíc elektronicky (např. na intranetu), je nutno navíc uvést příslušný přístup k tomuto seznamu (viz § 2 odst. 4 věta 3 a 4 volebního řádu).
Seznam voličů je nesprávný, pokud v něm oprávněný volič nebo oprávněná volička není zapsaný/-á nebo je v něm naopak zapsaná osoba, která není oprávněna volit. V takovém případě může být proti seznamu voličů podána námitka. Právo podat námitku má každý pracovník a každá pracovnice podniku.
Námitky proti seznamu voličů však mohou být zohledněny pouze tehdy, pokud budou volební komisi doručeny před uplynutím 3 dnů od vydání tohoto oznámení o pořádání voleb, tzn. nejpozději
do ...................................	Uveďte konkrétní datum; datum vyvěšení oznámení o pořádání voleb s připočtením 3 kalendářních dnů (pevná zákonná lhůta).
v .....................................	Tento údaj volební řád nevyžaduje. Doporučuje se ale uvedení přesného času konce lhůty, protože jinak běží lhůta do 24.00 hodin. Aby však uvedením přesného času konce lhůty nedošlo ke zkrácení zákonné lhůty, musí se konec lhůty shodovat přibližně s koncem běžné pracovní doby v podniku; v případě směnového provozu se konec lhůty buď ponechá do 24.00 hodin, nebo má být stanoven na zhruba 1 hodinu po skončení denní směny. hodin;
námitky je nutno doručit písemnou formou; je nutno uvést, o co se námitka opírá.

II.	Jak velká je nová podniková rada a jak je volena?
1.
Nově volená podniková rada je složena z  .........  členů.	Zde se zapíše počet členů. Ten se vypočte v souladu s §§ 9, 11 BetrVG. Při 5 až 20 zaměstnancích s volebním právem tvoří podnikovou radu jedna osoba. Při 21 až 50 zaměstnancích s volebním právem tvoří podnikovou radu 3 osoby. Pokud se na základě dohody se zaměstnavatelem ve větších podnicích (do 100 zaměstnanců) používá k volbě zjednodušená volební metoda, skládá se podniková rada z 5 členů. 

2.
Zvolen může být pouze ten, kdo je navržen na platné kandidátní listině. Volba je prováděna podle zásad většinového volebního systému (osobní volba).

3. 	V případě volby jednočlenných podnikových rad tento celý bod vyškrtněte.
V souladu se zákonem je obzvláště důležité, aby pohlaví, které je v podniku menšinové, bylo v podnikové radě zastoupeno alespoň podle jeho podílu v podniku (viz § 15 odst. 2 BetrVG). To by mělo být zohledněno při podávání kandidátních listin. V současné době existují následující poměry:


pracovníci 	Tabulka je v podstatě intuitivní. U procentuálních údajů stačí přesnost na celá čísla bez desetinných míst; je možno použít obvyklé metody zaokrouhlování.
počet
podíl (v %)
muži


ženy
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Upozorňujeme na to, že mužům/ženám 	Zákon předepisuje pouze to, aby byl uveden minimální počet mandátů, které náleží menšinovému pohlaví. Proto platí tato věta pouze pro pohlaví, které je v podniku v menšině; nehodící se slovo škrtněte (škrtněte tedy to pohlaví, které se mezi pracovníky podniku vyskytuje ve většině). proto v podnikové radě náleží minimálně ........... mandát/-y/-ů 	Minimální počet mandátů náležejících menšinovému pohlaví se zjišťuje d’Hondtovou početní metodou (§ 5 volebního řádu). Počet se ve volebním oznámení uvádí konkrétně jako číselný údaj. – Uvádějte laskavě pouze počet mandátů pro menšinové pohlaví, protože pouze toto vyžaduje zákon. Uvedení pevného podílu pohlaví opravňuje k právnímu napadení voleb (BAG 13.03.2013 – 7 ABR 67/11 – ještě není zveřejněno v tiskových médiích).. Minimální počet mandátů náležející menšinovému pohlaví se proto přiděluje po sečtení hlasů nejprve kandidátům nebo kandidátkám menšinového pohlaví v pořadí jejich získaných hlasů. Potom se teprve přidělují ostatní mandáty v podnikové radě se zohledněním všech kandidátů a kandidátek podle pořadí získaných hlasů.
III.	Jak a dokdy mohou být podány kandidátní listiny?
Pracovnice a pracovníci s volebním právem a odborové organizace zastoupené v podniku se tímto vyzývají, aby volební komisi podali kandidátní listiny pro volbu členů podnikové rady.
1.
Kandidátní listiny mohou být brány na zřetel pouze tehdy, pokud byly volební komisi podány nejpozději 1 týden před podnikovým shromážděním, na kterém má být podniková rada zvolena. Musejí být proto písemně podány volební komisi nejpozději
dne  .................................................. 	Musí být uvedeno konkrétní datum; den volebního podnikového shromáždění s odečtením 1 týdne (pevná zákonná lhůta).
do ..................................................... hodin. 	Tento údaj volební řád nevyžaduje. Doporučuje se ale uvedení přesného času konce lhůty, protože jinak běží lhůta do 24.00 hodin. Aby však uvedením přesného času konce lhůty nedošlo ke zkrácení zákonné lhůty, musí se konec lhůty shodovat přibližně s koncem běžné pracovní doby v podniku; v případě směnového provozu se konec lhůty buď ponechá do 24.00 hodin, nebo má být stanoven na zhruba 1 hodinu po skončení denní směny.
Naléhavě doporučujeme, aby byly kandidátní listiny podány dříve, aby mohly být námitky volební komise korigovány ještě ve lhůtě.
Kandidátní listiny, které budou podány teprve po uplynutí lhůty, jsou neplatné a nemohou být již schváleny k volbě.
2.
Kandidátní listina může být kromě toho schválena k volbě pouze tehdy, pokud bude podpořena podpisy dalších příslušníků podniku, kteří mají volební právo. Podpisy musejí být volební komisi dodány v originále. Všechny kandidátní listiny musejí být podpořeny minimálně  ...........  pracovníky a pracovnicemi s volebním právem.	Počet potřebných podpisů na podpoření kandidáta či kandidátky musí být uveden konkrétně jako číselný údaj. Vypočítá se podle § 14 odst. 4 BetrVG. V souladu s tím musí podepsat 5% zaměstnanců s volebním právem, avšak minimálně tři (v malých podnicích dva) a maximálně 50 osob. V případě zjednodušené volební metody z toho vyplývá následující odstupňování:
počet zaměstnanců s volebním právem
počet potřebných podpisů na podpoření kandidáta/kandidátky
5 až 20
2
21 až 60
3
61 až 80
4
81 až 100
5
 Každá oprávněná volička a každý oprávněný volič může svým podpisem podpořit pouze jednu kandidátní listinu. 
Kandidátní listiny, které jsou podány odborovou organizací zastoupenou v podniku, nemusejí být podpořeny příslušníky podniku; namísto toho musejí být podepsány dvěma pověřenými osobami odborové organizace.
3.
V jedné kandidátní listině může být navrženo více kandidátů nebo kandidátek. Kandidátní listina musí vypadat tak, aby bylo rozpoznatelné, že podpisy podporujících osob zahrnují všechny kandidáty a kandidátky; na základě přeškrtů a doplňků se proto kandidátní listina může stát neplatnou. Kromě příjmení kandidátky či kandidáta musí být dále uvedeno jejich jméno, datum narození a druh zaměstnání v podniku.
4.
Při sestavování kandidátních listin je nutno dbát toho, aby v podnikové radě byla přiměřeně zastoupena všechna oddělení podniku včetně detašovaných pracovišť a také všechny druhy zaměstnání.	Tento odstavec je textovou pasáží, která není nutná pro každý podnik. V § 3 odst. 3 volebního řádu to znamená, že taková pasáž musí být obsažena tehdy, pokud „je to účelné v závislosti na velikosti, charakteru a složení zaměstnanců”; v menších podnicích, které volí zjednodušenou volební metodou v souladu s § 14a BetrVG k tomu bude důvod spíš zřídka.
5.
Z kandidátních listin má být zřejmé, který podepsaný či která podepsaná je oprávněn/-a zastupovat návrh na listině vůči volební komisi a přijímat prohlášení a rozhodnutí volební komise (mluvčí kandidátní listiny); chybí-li tento údaj, bude za mluvčího považován ten, kdo se podepsal na prvním místě v seznamu podporujících osob.
Ke kandidátním listinám musí být vždy přiložen souhlas kandidáta či kandidátky se zapsáním do kandidátní listiny; toto prohlášení je neodvolatelné.
6.
Ohledně dalších podrobností týkajících se kandidátních listin, zejména možnosti odstranění zjištěných nedostatků, odkazujeme na §§ 6, 7, 8 a 36 odst. 5 volebního řádu k zákonu o organizaci pracovních vztahů v podniku (WahlO). Jeden exemplář textu volebního řádu se nachází k nahlédnutí společně se seznamem voličů ve výše uvedené místnosti ve výše uvedených hodinách (viz nahoře bod I.2). 	Volební řád je (navíc) možno zveřejnit i elektronicky; zde pak musí být doplněno, jak je volební řád elektronicky přístupný.
7. 	Tento odstavec nepatří do obsahu oznámení o pořádání voleb předepsaného zákonem.
Formuláře pro kandidátní listiny dostanete u volební komise. Používání těchto formulářů však není nutně předepsáno; zohledněny budou všechny kandidátní listiny, které splňují výše uvedené požadavky.
8.	Důležité upozornění
Pokud ve stanovené lhůtě žádné kandidátní listiny nebudou podány, musí být volba přerušena. – Volební komise ztrácí touto událostí právo a povinnost provádět nadále volbu do podnikové rady. 	Jedná se o údaj, který ve volebním řádu není předepsán. Protože ale při zjednodušené volební metodě neexistuje žádná dodatečná lhůta pro případ, když nejprve nebyly doručeny žádné kandidátní listiny, tak by volební komise měla tímto způsobem zaměstnance podniku již každopádně varovat. 

IV.	Jak a kdy se bude volit?
1.
Včas doručené a co do ostatních náležitostí řádné kandidátní listiny budou zveřejněny tím samým způsobem jako toto oznámení o pořádání voleb; budou zde vyvěšeny nejpozději 
od  ..........................................................	Volební řád předepisuje pouze upozornění na místo vývěsky (§ 31 odst. 1 č. 10 volebního řádu); pro zainteresované voliče má ale také význam, aby se dozvěděli, kdy je přibližně možné počítat s vyvěšením kandidátních listin. Datum závisí na termínu volebního podnikového shromáždění, který je také stanoven v oznámení o pořádání voleb (výše v bodě IV.2). Jeden týden před tímto termínem je nutno kandidátní listiny vyvěsit. Tento termín má být uveden. Musí být totožný s termínem v poznámce 20..

2.
Hlasy se odevzdávají v rámci podnikového shromáždění, na něž tímto zveme
na den  .................................................................... 	Určení dne odevzdání hlasů závisí v první řadě na tom, kdy končí funkce poslední podnikové rady, neboť volba se má konat nejpozději jeden týden před skončením jejího funkčního období (viz § 3 odst. 1 věta 3 volebního řádu). Konec funkčního období staré podnikové rady se zjišťuje podle § 21 BetrVG.
v .................................................................... hodin	Zde se zapíše přesný čas. Doporučuje se, aby podnikové shromáždění bylo zahájeno dostatečně brzy, aby po něm případně mohl být dostatek času na sčítání hlasů.
v místnosti ...........................................................	Musí být uvedena místnost nejlépe uvedením čísla místnosti; u známých místností doporučujeme, aby byla navíc připojena další používaná „označení” místnosti (jako třeba: „kancelář podnikové rady” nebo „foyer“, „kantýna“ atd.); u velkých podniků je nutno blíže označit budovu a polohu místnosti v této budově.
V tento den je odevzdání hlasu v této místnosti možné maximálně do ............. hodin. 	Volební řád neobsahuje žádné předpisy ohledně ukončení odevzdávání hlasů při zjednodušené volební metodě. Tento okamžik musí být ale stanoven, aby bylo vyloučeno podezření z manipulací; kromě toho na to může navázat veřejné sčítání hlasů, které musí být zahájeno v předem určeném okamžiku.

3.	Korespondenční volba
Kdo v den odevzdávání hlasů nemůže svůj hlas odevzdat osobně ve volební místnosti, má možnost volit korespondenčně, tzn. odevzdat svůj hlas písemně.	Volební komise má navíc možnost nařízení nucené korespondenční volby „pro části podniku a drobné podniky, které se nacházejí prostorově ve velké vzdálenosti od podniku hlavního” (viz § 24 odst. 3 volebního řádu). To by mohlo být formulováno v odstavci navíc, jak je uvedeno následně:
„Pro pracovníky ................................ [např. ‘detašovaného skladu v Hamburku-Bergedorfu’ nebo ‘prodejní kanceláře v Rostocku’ apod.] se tímto nařizuje písemné odevzdání hlasů (korespondenční volba). Dotyčným pracovníkům zašle volební komise bez vyzvání podklady pro korespondenční volbu.”
V případě potřeby si můžete potřebné podklady již nyní vyžádat u volební komise; musí být uvedeno, na jakou adresu mají být tyto podklady zaslány. Podklady mohou však být zaslány teprve zhruba 5 dní	V zákoně taková lhůta vyžadována není; vyplývá z nutnosti, že je možno teprve při existenci a po zveřejnění kandidátních listin vůbec vyrobit hlasovací lístky, které musejí být zaslány s podklady pro korespondenční volbu. Doporučujeme vycházet ze dne zveřejnění kandidátních listin (výše bod IV. 1) a připočítat k němu 1 až 2 dny. – Uvedení přibližného data je však pro dotyčné osoby vhodné, protože na okamžiku zaslání může být případně závislá adresa, na kterou mají být podklady zaslány. před dnem volebního podnikového shromáždění, tedy zhruba dne .........................	Zde se zapíše datum; jinak viz předchozí poznámka.; od tohoto okamžiku mohou být podklady pro korespondenční volbu vyzvednuty také u volební komise během jejich úředních hodin.
Žádost o písemné odevzdání hlasu (korespondenční volba) musí být volební komisi doručena nejpozději tři dny před volebním podnikovým shromážděním, tedy nejpozději
dne  ...........................................................
v  ...........................................................  hodin. 	Tento údaj volební řád nevyžaduje. Doporučuje se ale uvedení přesného času konce lhůty, protože jinak běží lhůta do 24.00 hodin. Aby však uvedením přesného času konce lhůty nedošlo ke zkrácení zákonné lhůty, musí se konec lhůty shodovat přibližně s koncem běžné pracovní doby v podniku; v případě směnového provozu se konec lhůty buď ponechá do 24.00 hodin, nebo má být stanoven na zhruba 1 hodinu po skončení denní směny.
Korespondenční volba se provádí včasným odesláním vyplněného hlasovacího lístku volební komisi v přiložené ofrankované dopisní obálce, která je k tomu určena. Tato obálka musí být volební komisi doručena nejpozději do okamžiku zahájení sčítání hlasů, v tomto případě tedy do
dne  ...........................................................
v  ...........................................................  hodin
do místa sčítání hlasů
v místnosti ..................................................................


4. 	Tento odstavec nepatří do obsahu oznámení o pořádání voleb předepsaného zákonem.
Voličky a voliči si mohou při volbě vybrat z jednotlivých kandidátek a kandidátů. Každý volič a každá volička má v souladu s celkovým počtem mandátů, které mají být do podnikové rady uděleny,  .......  hlasů,	Požaduje se číselný údaj; musí být totožný s velikostí podnikové rady (výše bod II.). které může dát kandidátům a kandidátkám; každému kandidátovi resp. každé kandidátce může být dán maximálně jeden hlas. Hlasovací lístky, na nichž bylo zvoleno (zakřížkováno) více kandidátů resp. kandidátek než je mandátů do podnikové rady, jsou neplatné a při sčítání hlasů nebudou brány na zřetel. 	Pro jednočlenné podnikové rady doporučujeme následující, trochu stručnější formulaci:
„Volba se koná mezi jednotlivými kandidátkami a kandidáty. Každý volič a každá volička má jeden hlas, který může dát jednomu z kandidátů nebo kandidátek. Hlasovací lístky, na nichž bylo zvoleno (zakřížkováno) více kandidátů resp. kandidátek než jeden/jedna, jsou neplatné a při sčítání hlasů nebudou brány na zřetel.“
5. 	Tento odstavec nepatří do obsahu oznámení o pořádání voleb předepsaného zákonem.
Odevzdání hlasu se provádí zakřížkováním na příslušném určeném místě na hlasovacím lístku. Hlasovací lístky, které jsou vyplněny tak, že na nich nelze jednoznačně rozpoznat vůli voliče, jsou neplatné a při sčítání hlasů nebudou brány na zřetel. Rovněž neplatné jsou ty hlasovací lístky, které jsou opatřeny nějakými komentáři, dodatky nebo jinými označeními.

V.	Pozvánka na sčítání hlasů – vyhlášení výsledku voleb
Kdy budou moci být odevzdané hlasy sečteny, závisí na tom, zda bylo využito právo na korespondenční volbu, tzn. na dodatečné odevzdání hlasů.
Nejprve je plánováno, že budou hlasy sčítány bezprostředně po ukončení odevzdávání hlasů, tedy 
dne ...................................... od ................................. hodin
v místnosti ...........................................................................	Zapsané údaje musejí brát na zřetel údaje ohledně okamžiku ukončení odevzdávání hlasů; nejlepší je, když sčítání hlasů přímo navazuje na ukončení odevzdávání hlasů. Jinak pak doporučujeme využít volební místnost také jako místnost pro sčítání hlasů, protože tak nemusí být nic přepravováno. 
a že bude ústně vyhlášen předběžný výsledek voleb. 
Pro případ, že bude zažádáno o dodatečné odevzdání hlasů, tak se sčítání hlasů a vyhlášení předběžného výsledku voleb tímto stanovuje
na ...................................... od ................................. hodin 
v místnosti ........................................................................... . 	Tyto údaje musejí být totožné s údaji v bodu IV. 3 na konci (poslední lhůta k odevzdání podkladů pro korespondenční volbu), protože podklady pro korespondenční volbu musejí být zařazeny bezprostředně před zahájením sčítání hlasů.

Volební komise oznámí vedle oznámení o pořádání voleb krátce před podnikovým shromážděním konaným za účelem volby podnikové rady, ve kterém z obou termínů se bude konat sčítání hlasů. Navíc o tomto budete informováni ústně na podnikovém shromáždění.
Sčítání hlasů je v každém případě veřejné; všechny pracovnice a všichni pracovníci se tímto zvou na sledování sčítání hlasů.
Oficiální oznámení výsledku voleb bude uskutečněno krátce po sečtení hlasů na všech místech, na kterých je vyvěšeno toto oznámení o pořádání voleb.
VI. 	Výzva k podpoře volební komise
Upozornění na deficity, nesrovnalosti či omezení při přípravě voleb, při provádění voleb anebo při odevzdávání hlasů přijímá každý člen volební komise.

VII. 	Jak a kde zastihnete volební komisi?
Námitky a jiná prohlášení, které je nutno odevzdat volební komisi, směřujte předsedovi volební komise 
panu/paní ................................................................................................;
Tento/tato je k zastižení osobně a telefonicky v obvyklé pracovní době	Bylo by dobré uvést k tomuto přesnější údaje. Jinak se doporučuje, aby si volební komise zřídila regulérní úřední hodiny a tyto zde oznámila. následovně:
..............................................................................................................	Je-li zřízena skutečná kancelář volební komise, tak se uvádí její adresa, číslo telefonu a faxu; jinak zde zapište pracoviště předsedy volební komise, pokud možno s uvedením čísla telefonu a faxu.

VIII.	Kde najdete další informace o volbě podnikové rady?
Ohledně početných dalších podrobností týkajících se volebního procesu odkazujeme na zákon o organizaci pracovních vztahů v podniku (§§ 1 až 20) a na volební řád, který byl k tomuto zákonu vynesen. Text volebního řádu se nachází k nahlédnutí tam, kde se k nahlédnutí nachází i seznam voličů; platí doby tam uvedené. 	Pokud má být volební řád navíc zveřejněn elektronicky (např. na intranetu), je nutno navíc uvést příslušný přístup k tomuto řádu (viz § 2 odst. 4 věta 3 a 4 volebního řádu).
..................................................., 	Uveďte laskavě místo, ve kterém se společnost nebo podnik nachází. dne ...........................  2018	Důležité! – Datum zde uvedené musí být skutečně totožné s datem vyvěšení oznámení o pořádání voleb; jinými slovy: Oznámení o pořádání voleb musí být vyvěšeno v den jeho vydání. Pokud musí být oznámení o pořádání voleb vyvěšeno na vzdálených místech, musí být faxem zasláno volebnímu pomocníkovi, který je v příslušném místě, aby mohlo být vyvěšeno ve stejné době. Není-li to možné, nechť je oznámení o pořádání voleb podepsáno s budoucím datem, aby bylo umožněno vyvěšení v den jeho oficiálního vydání.
	Den vydání oznámení o pořádání voleb by neměl být zvolen náhodně; je nutno jej předem přesněji naplánovat, aby mohly být vyřízeny všechny volební kroky bez časové tísně. V případě zjednodušené volební metody by měly být přiměřenou dobou 4 týdny mezi vypsáním voleb a dnem volebního podnikového shromáždění.

Volební komise
............................               ................................                ................................	Zde se zapíší jména členů volební komise; tito pak musí oznámení o pořádání voleb osobně podepsat. Je nutno označit osobu a jméno předsedy. – V § 3 odst. 1 volebního řádu je (pouze) stanoveno, že musí oznámení o pořádání voleb podepsat předseda volební komise a minimálně jeden další člen komise. V souladu s obecnou tradicí však oznámení podepisují všichni členové volební komise.
Další členy volební komise je možno osobně a telefonicky zastihnout následovně	Zde se nejedná o povinnou část oznámení o pořádání voleb. Pro oprávněné voliče je to však velmi vhodné, když mohou tímto způsobem bez problému zjistit, jak mohou zastihnout i další členy volební komise. Měla by být uvedena jak místnost, ve které je příslušná osoba osobně k zastižení, tak i číslo telefonu a případně faxu.
zástupce/zástupkyně pan/paní     ..............................................................
pan/paní .....................................................................................................

Interní poznámka volební komise k tomuto oznámení o pořádání voleb
Vyvěšeno dne
dne:
kým:
Vývěska kontrolována 	Podle zákona musí být oznámení o pořádání voleb nejen vyvěšeno, ale také „zachováno v dobře čitelném stavu” (viz § 3 odst. 4 volebního řádu). Proto doporučujeme pravidelnou kontrolu těchto oznámení; při jejím provádění je nejjednodušší tuto kontrolu na oznámení hned poznamenat uvedením zkratky jména a data.
dne:
kým:
Tato vývěska musí být ve lhůtě 2 týdnů od vyhlášení výsledku voleb sejmuta a předána
volební komisi; nejpozdější lhůta: 30.06.2018.
Sejmuto
dne:
kým:


Poznámky k oznámení o pořádání voleb








