
                                                                    Návrh 

 

Volební řád ZO OSŽ 
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 

 

1. Návrhy na zástupce do orgánů ZV OSŽ Skanska ŽS a.s. předkládá volební komise 

k případnému doplnění. 

2. Volby funkcionářů se provádějí  

                                    a/ veřejným hlasováním vždy jednotlivě o každém 

                                        navrženém kandidátovi 

                                    b/ v případě více kandidátů  

                                        tajnou volbou  

 Sčítání hlasů provádějí členové volební komise. Výsledky předají předsedovi volební 

komise, který výsledky zaprotokoluje a předá k vyhlášení řídícímu jednání. 

3. V případě nejasností u kterékoliv volby nebo na žádost volební komise, je řídící povinen 

vyhlásit nové volby. 

4. Volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina delegátů konference ZO 

OSŽ Skanska ŽS a.s. a kandidát zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina 

přítomných členů. 

5. Nedojde-li ke zvolení navrženého kandidáta v prvním kole, opakuje se volba. 

Vítězí kandidát s největším počtem hlasů. 

6. Volební komise o své činnosti a výsledku všech provedených voleb 

      a/ zpracuje protokol, který bude součástí zápisu z jednání konference OSŽ. 

 b/ v případě tajných voleb, budou součástí dokumentů z jednání konference ZO OSŽ 

určených k archivaci i zapečetěné volební lístky 

7. V případě tajné volby budou delegátům vydány volební lístky.  

       Člen s hlasem rozhodujícím upraví volební lístek následujícím způsobem: 

Přeškrtne na volebním lístku toho kandidáta, kterého nechce volit  

Zůstat smí pouze schválený počet členů ZO OSŽ Skanska ŽS a.s. 

Neplatné volební lístky jsou: 

a/ přetržené 

b/ přepisované 

c/ jiným způsobem upravené /doplněné/ 

8. Za organizování, průběh a vyhodnocení voleb odpovídá řádně zvolená 

     volební komise. Členem volební komise může být pouze člen ZO OSŽ Skanska ŽS a.s. 

s hlasem rozhodujícím a nesmí to být osoba uvedená na kandidátce voleb do orgánu ZV 

OSŽ a RK OSŽ 

9. Kandidátem na volenou funkci je člen ZV OSŽ Skanska ŽS a.s. s hlasem rozhodujícím. 

Právo být volen má rovněž kandidát, který se z vážných důvodů nemůže zúčastnit 

členské schůze ZO OSŽ Skanska ŽS a.s. při volbách do tohoto orgánu. 

10. Tento volební řád byl schválen jednáním konference ZO OSŽ dne ……………….. 

 

V …………………………….. 

 

 

 

                                                

 

 



 


