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Volební řád 
základní organizace Federace strojvůdců České republiky 

Federace strojvůdců Praha 
IČO: 690 57 338 

 
Tento volební řád upravuje volbu členů výboru a členů revizní komise  

základní organizace  
Federace strojvůdců České republiky 

Federace strojvůdců Praha 
 

1. Volby do výboru a revizní komise Federace strojvůdců České 
republiky základní organizace Federace strojvůdců Praha 
(dále jen FSČR ZO FSP) 
 

Řádné volby – se provádí  každé 4 roky v souladu s platnými Stanovami 
Federace strojvůdců České republiky (dále jen FSČR). Volby vyhlašuje výbor 
FSČR ZO FSP nejméně 30 dní před koncem volebního období. Do výboru je 
voleno 6 zástupců za osobní dopravu a 3 zástupci za nákladní dopravu. Do 
revizní komise jsou voleni 3 zástupci.  

 
Doplňující volby – v případě potřeby (např. odstoupení některého ze zvolených 
členů) v průběhu funkčního období dojde k doplnění výboru nebo revizní komise 
dle pořadí výsledků z posledních voleb. Pokud nelze doplnit výbor nebo revizní 
komisi dle výsledků posledních voleb vyhlašuje výbor doplňující volby do 30 dnů 
od uvolnění funkce. Členství v příslušném orgánu a funkce v tomto orgánu u 
dodatečně zvoleného člena končí nejpozději uplynutím volebního období členů 
orgánu zvolených v řádné volbě. 

 
Volební komise –  je minimálně tříčlenná, člen volební komise nesmí kandidovat 
do výboru nebo revizní komise. Volební komise na své první schůzi volí ze 
svého středu předsedu. Volební komise vydává volební lístky, sčítá hlasy, dohlíží 
na správnost voleb, vede zápis o konání voleb, jejich průběhu a výsledku. 
 
Kandidátka – do nového výboru a revizní komise je sestavena odstupujícím 
výborem FSČR ZO FSP z řad členské základny. Kandidát může být navržen 
kterýmkoli členem (s jeho souhlasem) nebo se může přihlásit sám. Členové 
FSČR ZO FSP musí být s kandidátkou seznámeni nejpozději 14 dní před 
zahájením voleb. Kandidáti do výboru jsou rozděleni na zástupce za osobní a 
nákladní dopravu. 
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2. Průběh voleb 

Volby probíhají tajným hlasováním. Volba členů výboru a revizní komise se 
provádí prostřednictvím elektronického hlasování nebo korespondenčním 
hlasováním pomocí hlasovacích lístků. Způsob provedení voleb určí výbor 
FSČR ZO FSP při vyhlášení voleb.   

a) Elektronické hlasování probíhá na webových stránkách FSČR ZO FSP. 
Volba členů výboru probíhá odděleně od volby členů revizní komise. 
Každý volič označí nejvýše  6 kandidátů do výboru za osobní dopravu a 
nejvýše 3 kandidáty výboru za nákladní dopravu. Při volbě členů revizní 
komise označí volič nejvýše 3 kandidáty. 
 

b) Korespondenční hlasování probíhá na nástupních místech určených 
výborem FSČR ZO FSP minimálně v délce třech dnů. Volba členů výboru 
se provádí odděleně od volby členů revizní komise. Volební lístek 
obsahuje jména kandidátů do výboru za osobní a nákladní dopravu. Volič 
zakroužkuje nejvýše  6 kandidátů do výboru za osobní dopravu a nejvýše 
3 kandidáty výboru za nákladní dopravu. Při volbě členů revizní komise 
se postupuje obdobným způsobem. Volič označí  nejvýše 3 kandidáty do 
revizní komise. 

 

Po vyhlášení výsledků voleb se sejdou zvolení členové výboru a ze svého středu 
zvolí předsedu výboru, místopředsedu, hospodáře a zvolení členové  revizní 
komise, kteří ze svého středu zvolí předsedu revizní komise 

 

3. Závěrečná ustanovení 
 

Tento volební řád Federace strojvůdců České republiky základní organizace 
Federace strojvůdců Praha nabývá účinnosti dne 9.9.2021 

 
Schváleno hlasováním per rollam v termínu od 1.9.2021 do 8.9.2021 

 

 

 

 

 

 


