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 Materiál do jednání shromáždění starostů OSH dne 24. dubna 2015                                                                          

V.  sjezd  SH ČMS   4. - 5. července 2015 

PARDUBICE 
 

V o l e b n í  ř á d  
 

V. sjezd Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska zvolí starostu a předsedu ústřední 

kontrolní a revizní rady. Dále zvolí pět náměstků starosty SH ČMS.  

         Kandidáti na tyto funkce byli navrženi na jednáních Shromáždění delegátů sborů  v jednotlivých  

         OSH a na jednáních Shromáždění delegátů OSH v jednotlivých KSH  

 

Volby těchto funkcionářů budou provedeny tajným hlasováním. Platné hlasovací 

lístky jsou barevně rozlišeny, označeny čísly a opatřeny razítkem Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska s číslem „1“. 

 

Kandidát na starostu SH ČMS, jeho náměstka nemůže současně kandidovat na funkci 

předsedy ÚKRR a naopak.  

 

                  Dále zvolí 14 členů výkonného výboru SH ČMS a 14 členů ústřední kontrolní revizní   

          rady. 

Kandidáti na tyto funkce byli nominačně zvoleni na jednáních Shromáždění delegátů OSH v      

jednotlivých  KSH. 

 

         Volby těchto funkcionářů budou provedeny veřejným (aklamačním) hlasováním 

        odděleně  po jednotlivých  krajích. Právo volit kandidáta do VV SH ČMS a ÚKRR mají  

        pouze delegáti příslušného  kraje.  Hlasovacím lístkem bude v tomto případě barevně  

        označená delegační jmenovka delegáta.  

 

Možnost podání návrhů kandidátů na funkce volené V. sjezdem SH ČMS byla 

ukončena dnem konání shromáždění starostů OSH 24. 4. 2015. 

 

Kandidáti na funkce starosty SH ČMS, předsedy ÚKRR, náměstků starosty SH 

ČMS, členů výkonného výboru SH ČMS a členů ÚKRR předloží Kanceláři SH ČMS 

v termínu do 31. května 2015 „Čestné prohlášení o bezúhonnosti a svéprávnosti“ s úředně 

ověřeným podpisem, doložené aktuálním výpisem z Rejstříku trestů.   

 

Volba  starosty  SH  ČMS  a  předsedy  ÚKRR 

Každý delegát sjezdu obdrží hlasovací lístek pro první kolo voleb a obálku se jmény 

kandidátů na funkci starosty SH ČMS a předsedy ÚKRR pro případné druhé kolo voleb. Na 

hlasovacím lístku i v obálce, budou uvedeni všichni kandidáti na starostu SH ČMS a všichni 

kandidáti na předsedu ÚKRR navržení na jednáních Shromáždění delegátů sborů v jednotlivých 

OSH ČMS a na jednáních Shromáždění delegátů OSH v jednotlivých KSH.  

V prvním kole delegát sjezdu s hlasem rozhodujícím označí křížkem do kolonky VOLBA 

toho kandidáta na funkci starosty SH ČMS a předsedy ÚKRR, kterému dává svůj hlas.  Označení 
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provede na modrém hlasovacím lístku označených číslem 1  pro volbu starosty a červeném 

hlasovacím lístku označeným číslem 1 pro volbu předsedy ÚKRR.  

V prvním kole bude zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční  většinu hlasů 

přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Pokud v prvním kole nezíská žádný 

z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, nebo bude odevzdán shodný počet hlasů, uskuteční 

se druhé kolo voleb. 

Do druhého kola postoupí kandidáti, kteří v prvním kole obdrželi první a druhý nejvyšší 

počet hlasů, nebo nejvyšší shodný počet hlasů. V případě rovnosti hlasů na druhém místě, 

postupuje/jí i další kandidát/ti do druhého kola. 

Ve druhém kole volby každý delegát podle pokynů předsedy volební komise vloží do 

zelené obálky s číslem 2 pro volbu starosty a do žluté obálky č. 2 pro volbu předsedy 

ÚKRR volební lístek se jménem jednoho kandidáta postupujících do druhého kola voleb. 

Volební lístky se jmény všech kandidátů na funkci starosty SH ČMS a předsedy ÚKRR 

obdrželi delegáti při prezenci. 
             

Zvolen bude ten kandidát, který obdrží nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti 

počtu hlasů pokračuje volba třetím kolem vypsáním jména a příjmení kandidáta na bílý 

hlasovací lístek s číslem 3 alt. (které budou rozdány pouze v případě vyhlášení třetího kola 

voleb na starostu SH ČMS nebo předsedu ÚKRR). 
      

Kandidáti nezvolení do funkce starosty nebudou zařazeni do kandidátky pro volbu 

náměstků starosty SH ČMS. 
 

Kandidáti nezvolení do funkce předsedy ÚKRR mohou být zařazeni do kandidátky pro 

volbu členů ÚKRR, za podmínky, že byli zvoleni nominační volbou SD OSH daného KSH. 
 

V prvním kole voleb    n e l z e   použít volební lístky jmen kandidátů  

Ve druhém kole voleb  n e l z e  použít hlasovací  lístek  s číslem 1 

Pro volbu starosty  n e l z e   použít žluté hlasovací lístky. 

Pro volbu předsedy ÚKRR  n e l z e  použít zelené hlasovací lístky. 

            

Takto nesprávně použité a odevzdané hlasovací lístky budou hodnoceny jako NEPLATNÉ. 
  

Volba  pěti náměstků  starosty  SH  ČMS 

Každý  delegát obdrží  hlasovací lístek pro první kolo voleb a obálku se jmény kandidátů 

na funkci náměstka starosty SH ČMS pro případné druhé kolo.  Na hlasovacím lístku i v obálce, 

budou uvedeni všichni kandidáti na funkci náměstka starosty SH ČMS navržení na jednáních 

Shromáždění delegátů sborů v jednotlivých OSH ČMS a na jednáních Shromáždění delegátů 

OSH v jednotlivých KSH. 

 

                 V prvním kole delegát sjezdu s hlasem rozhodujícím označí křížkem do kolonky VOLBA,   

         Maximálně pět kandidátů, kterým dává svůj hlas na funkce náměstků starosty SH ČMS 

 

          V první kole budou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů  

          přítomných delegátů a hlasem rozhodujícím. Pokud nebude zvolen stanovený počet  

          náměstků starosty SH ČMS, bude provedeno druhé kolo voleb. Do tohoto postoupí  

          nezvolení kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů v minimálním počtu  

          dvojnásobku volných míst do stanoveného počtu náměstků starosty SH ČMS. Druhé kolo  
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          voleb se uskuteční i v případě rovnosti hlasů na posledním místě stanoveného počtu 

          náměstků starosty SH ČMS.  

           

          Ve druhém kole volby každý delegát podle pokynů předsedy volební komise vloží do obálky    

          volební lístky se jménem/jmény kandidátů postupujících do druhého kola voleb.  

          Volební lístky jmen všech kandidátů na funkce náměstků starosty SH ČMS obdrželi delegáti  

          při prezenci. 

         Zvolen bude ten kandidát, který obdrží vyšší počet odevzdaných hlasů. 

 

         V případě rovnosti počtu hlasů na posledním místě určeného počtu náměstků starosty  

SH ČMS pokračuje volba třetím kolem. Bílý hlasovací lístek s číslem 3 vyplní delegát osobně 

podle pokynů  předsedy volební komise. 

Zvolen bude ten kandidát, který obdrží vyšší počet odevzdaných hlasů. 

 

Kandidáti nezvolení do funkce náměstka starosty SH ČMS mohou být zařazeni na kandidátní 

listinu pro volbu členů výkonného výboru SH ČMS, za podmínky, že byli zvoleni nominační 

volbou SD OSH daného KSH. 

  

 

Volba  členů  výkonného výboru  SH  ČMS  

Kandidáti na funkci člena výkonného výboru SH ČMS byli nominačně zvoleni na 

Shromáždění delegátů OSH. Jejich jména přednese po krajích před hlasováním předseda 

volební komise.  

Volba členů VV bude provedena veřejným (aklamačním) hlasováním a to odděleně,  

po jednotlivých krajích.  

Volby proběhnou aklamací zvednutím delegačního lístku za dohledu členů volební komise. 

Sčítání hlasů bude provedeno za účasti skrutátora/ů a člena volební komise.         

 

 

Volba  členů   ÚKRR 
                            Kandidáti na funkci člena ÚKRR byli nominačně zvoleni na Shromáždění delegátů     

          OSH. Jejich jména přednese po krajích před hlasováním předseda volební komise. 

Volba členů ÚKRR proběhne veřejným (aklamačním) hlasováním a to odděleně, 

po jednotlivých krajích, současně s volbou členů výkonného výboru SH ČMS. 

Volby proběhnou aklamací zvednutím delegačního lístku za dohledu člena volební 

komise. Sčítání hlasů bude provedeno za účasti skrutátoraů a člena volební komise. 

         

 

Neplatnost volby hlasovacím lístkem 

- Bude-li na hlasovacích lístcích označeno více jmen, nebo vloženo do obálek jiné jméno než 

bylo určeno předsedou volební komise (volby starosty, předsedy ÚKRR a náměstků starosty) 

a tímto „Volebním řádem“. 
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- Budou-li na hlasovacích lístcích dopsaná jména, která nebyla schválena Shromážděním   

      delegátů sborů. 

- Bude-li hlasovací lístek přeškrtnut nebo jinak znehodnocen. 

- Nebude-li hlasovací lístek upraven dle pokynů předsedy volební komise. 

- Bude-li do obálek s číslem 2 vložen volební lístek se jménem, které nebylo oznámeno 

předsedou volební komise 
 

 

Závěr 
Určení oborů činnosti, pro které budou zřízeny ústřední odborné rady, provede nově zvolený 

Výkonný výbor SH ČMS na svém prvním zasedání. 

 

Tento orgán stanoví vedoucí a počet členů těchto ústředních odborných rad. Vedoucí ústředních  

odborných rad se stanou následně členy výkonného výboru SH ČMS. 

 

          


