Doplňující informace k volbám do Správní rady ZPŠ
a Dozorčí rady ZPŠ v roce 2022
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302,
IČO 46354182 (dále jen ZPŠ) podle ustanovení § 10b odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění
pozdějších předpisů, tímto zveřejňuje informace o způsobu volby, organizačním,
technickém a personálním zabezpečení voleb a o způsobu úpravy a předání
hlasovacího lístku.
Způsob volby
Volby členů Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ budou probíhat prezenční formou
na níže uvedených volebních místech.
Seznam volebních míst a jejich provozní doba
Sídlo ZPŠ v Mladé Boleslavi, Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav
Pobočka ZPŠ v Rychnově nad Kněžnou, Javornická 1580, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou
Pobočka ZPŠ ve Vrchlabí, Dělnická 531, 543 18 Vrchlabí
Provozní doba všech volebních míst bude totožná
Úterý 5. 4. 2022

8:00 – 15:00

Středa 6. 4. 2022

8:00 – 17:00

Čtvrtek 7. 4. 2022

8:00 - 15:00

Organizační, technické a personální zabezpečení voleb
Průběh voleb do Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ budou zajišťovat tříčlenné
Místní volební komise, složené ze zaměstnanců ZPŠ. Všechna volební místa budou
vybavena volební urnou, prostorem pro úpravu volebních lístků a výpočetní technikou.
Hlasovací lístek a způsob jeho úpravy a předání
Hlasovací lístek obdrží plátce pojistného („volič“) poté, co se Místní volební komisi
ve volební místnosti prokáže průkazem totožnosti, příp. doloží oprávnění jednat
za zaměstnavatele (jedná-li se o právnickou osobu).
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Osoba jednající v zastoupení za právnickou osobu se prokáže platným průkazem
totožnosti (tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem) a plnou mocí s ověřeným
podpisem oprávněné osoby.
Hlasovací lístek v listinné podobě bude obsahovat seznam kandidátů na člena
příslušného orgánu v příslušné skupině plátců pojistného, v níž plátce pojistného
hlasuje.
Kromě toho bude hlasovací lístek v případě těchto voleb (tj. u skupiny zaměstnavatelů
a OSVČ) obsahovat také identifikátor plátce pojistného v anonymizované podobě a údaj
o rozsahu odvedeného pojistného.
Místní volební komise zaznamená přesný čas vydání každého hlasovacího lístku.
Úpravu hlasovacího lístku a vlastní hlasování provede plátce pojistného („volič“) sám.
Každý plátce pojistného („volič“) je oprávněn hlasovat pouze jednou.
Plátce pojistného („volič“) označí křížkem na hlasovacím lístku nejvýše tolik kandidátů,
kolik je volených členů příslušného orgánu v příslušné skupině plátců pojistného.
V případě těchto voleb se jedná o 5 volených členů do Správní rady ZPŠ a 3 volené
členy do Dozorčí rady ZPŠ.
V případě těchto voleb, tj. hlasování ve skupině zaměstnavatelů a OSVČ se mezi
označené kandidáty poměrně rozdělí rozsah odvedeného pojistného.
Vyplněný hlasovací lístek poté plátce pojistného („volič“) vloží do obálky označené
názvem orgánu ZPŠ a příslušné skupiny plátců pojistného, do nějž se volby konají,
a uzavřenou obálku vloží do volební urny.
Hlasovací lístek bude považován za neplatný, pokud nebude na předepsaném tiskopise
nebo bude přetržený. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho
platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.
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