
Volební řád pro volby do ZV SOSaD Děčín 2017. 

 

Volby řídí volební komise, zvolená delegáty konference. 

1. Právo volit má každý delegát konference s hlasem rozhodujícím a pozvánkou. Po prokázání 

obdrží od volební komise lístky se jmény kandidátů. 

2. Nejprve probíhá volba předsedy ZO, ze všech kandidátů na tuto funkci, za podmínky že se 

svou kandidaturou souhlasí písemně. 

V prvním kole je zvolen kandidát s nadpoloviční většinou hlasů delegátů, kteří se voleb 

účastní. 

Nezíská-li žádný kandidát nadpoloviční počet hlasů, postupují do druhého kola dva kandidáti 

(nebo i více v případě rovnosti) s největším počtem hlasů. 

Předsedou se stane kandidát s vyšším počtem hlasů. 

 

Poté následuje volba ZV. 

ZV výbor v období 2017-2021 bude mít třináct členů. 

Kandidáti musí se svou kandidaturou souhlasit písemně. 

Složení ZV: 1 člen- předseda automaticky, 3 členové s nejvyšším počtem hlasů za SŽDC, 3 

členové s nejvyšším počtem hlasů za Cargo, 2 členové s nejvyšším počtem za ČD + 4 další 

členové s nejvyšším počtem hlasů bez ohledu na příslušnost k zaměstnavateli 

Kandidáti na místě třináctém a vyšším budou seřazeni podle počtu obdržených hlasů a 

budou náhradníky do ZV bez ohledu na příslušnost k zaměstnavateli. 

Při odstoupení či odvolání člena ZV nastupuje na jeho místo náhradník dle schváleného 

seznamu při zachování podmínky minimálního počtu členů za každého zaměstnavatele - 3 

SŽDC, 3 Cargo a 2 ČD. 

Nový ZV na svém prvním jednání zvolí dva místopředsedy a hospodáře, a to tak, aby 

místopředsedové nebyli ze stejného úseku jako předseda ZV. 

 

Dále bude zvolena tříčlenná revizní komise ZO. 



Členy se stanou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a ze svého středu si zvolí předsedu RK. 

Volební komise vyhotoví protokol o výsledku voleb, který podepíší všichni členové volební 

komise. 

Protokol a volební lístky se zapečetí a budou archivovány na ZV v Děčíně SOSaD po celou 

dobu volebního období. 

 

Návrhy na předsedu ZV, na členy ZV a na členy RK, musí být doručeny 

písemně či telefonicky do 31. 3. 2017. Při poslání poštou musí být na 

písemnosti razítko nejpozdějšího data 31. 3. 2017 


