
Volební řád 

Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů OSH Kolín dne 30. 8.  2020 

 

Shromáždění delegátů OSH Kolín zvolí: starostu, 2 náměstky starosty a 10 členů VV OSH, dále 

předsedu Okresní kontrolní a revizní rady a 2 členy této rady. 

Kandidáti na tyto funkce byli navrženi na jednáních Valných hromad sborů.  

Dle rozhodnutí VV OSH byla možnost podání návrhů kandidátů na funkce volené na VH SDH 

ukončena 31. 1. 2020.  

Volba starosty, 2 náměstků starosty, předsedy Okresní kontrolní a revizní rady a 2 členů této rady 

bude provedeno aklamací. Volba 10 členů výkonného výboru bude provedena tajným hlasováním, 

hlasovacím lístkem opatřeným razítkem OSH.  

Kandidát na starostu OSH  jeho náměstka nebo člena výkonného výboru OSH nemůže současně 

kandidovat na funkci předsedy OKRR nebo člena OKRR a naopak. Pokud budou kandidáti uvedené 

funkce na více kandidátkách VH SDH ve více funkcích, vybere si takto navržený kandidát pouze jednu 

z uváděných funkcí a toto své rozhodnutí oznámí OSH.  

Volba starosty OSH, 2 náměstků starosty a předsedy OKRR a členů OKRR 

Každý delegát obdrží 1 hlasovací lístek, na kterém budou uvedeni kandidáti na starostu OSH, 2 

náměstky starosty, předsedu OKRR a 2 členy OKRR.  Volba výše uvedených kandidátů bude 

provedena aklamací delegáty SDH.  

Volba 10 členů výkonného výboru OSH 

Každý delegát obdrží 1 hlasovací lístek, na kterém budou uvedeni kandidáti na člena výkonného 

výboru OSH. Volba kandidátů bude provedena tajným hlasováním. 

Při tajné volbě má delegát shromáždění možnost hlasovat dvojím způsobem:   

1) Delegát vloží hlasovací lístek do volební urny, aniž by v něm označoval jednotlivé kandidáty, 

čímž automaticky volí kandidáty označené na hlasovacím lístku číslem 1. až 10., anebo 

2) Delegát před vložením hlasovacího lístku do volební urny libovolně označí křížkem 10 

kandidátů, kterým dává svůj hlas. V prvním kole budou zvolení ti kandidáti, kteří obdrží 

nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů. Pokud v prvním kole nezíská stanovený počet 

členů VV OSH nadpoloviční počet hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb.  

Do druhého kola postoupí kandidáti, kteří v prvním kole neobdrželi nadpoloviční počet hlasů. 

Delegáti obdrží nový hlasovací lístek, ve kterém označí do kolonky VOLBA zbývající počet kandidátů, 

kterým dává svůj hlas, a to do počtu 10 členů VV OSH. Zvoleni budou kandidáti, kteří obdrží větší 

počet hlasů.  

Hlasovací lístky, které nesplní uvedené podmínky, budou hodnoceny jako neplatné.  



 

 

Návrhy členů do vyšších orgánů SH ČMS 

Kandidáti do vyšších orgánů SH ČMS budou navrženi aklamační volbou Shromáždění delegátů SDH.  

 

Sčítání hlasů při volbě aklamací 

Při veškeré volbě aklamací bude sčítání hlasů prováděno skrutátory z řad členů volební komise.  

 

Volba bude neplatná: 

- Bude – li na hlasovacích lístcích označeno více nebo méně jmen, než bude určeno předsedou 

volební nebo členem volební komise a tímto „Volebním řádem“ 

- Budou –li  na hlasovacích lístcích dopsána jména, která nebyla schválena Shromážděním 

delegátů sborů 

- Bude-li na hlasovacím lístku dopsán kandidát, který nebyl navržený příslušným SDH  

- Bude-li hlasovací lístek přeškrtnut nebo jinak znehodnocen 

 

 

 


