VOLEBNÍ ŘÁD
pro volby členů představenstva a kontrolní komise družstva
Členská schůze družstva ROZVOJ, stavební bytové družstvo se sídlem Prostějov, Wolkerova 1578/15,
se po projednání na svém 2. náhradním zasedání ve volebním období 2011 - 2016 konaném dne
15. června 2015 usnesla ve smyslu platných stanov družstva na tomto volebním řádu pro volby
představenstva a kontrolní komise družstva (dále jen „volební řád“)
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čl. 1
Základní ustanovení
Volbami orgánů družstva se rozumí souhrn úkonů prováděných členskou schůzí, volební komisí,
popř. dalšími orgány družstva, směřující ke zvolení představenstva a kontrolní komise (dále jen
„volené orgány družstva“) v družstvu ROZVOJ, stavební bytové družstvo se sídlem Prostějov,
Wolkerova 1578/15, IČ: 00049891 (dále jen „družstvo“) na příslušné volební období.
Volby se zařazují na pořad jednání členské schůze v roce, v němž končí volební období
dosavadních volených orgánů družstva.
Doplňující volba se zařazuje na pořad nejbližší členské schůze poté, kdy nastane potřeba doplnit
požadovaný počet členů volených orgánů družstva. V doplňujících volbách se postupuje obdobně
podle ustanovení tohoto volebního řádu.
Do představenstva družstva se volí 3 členové.
Do kontrolní komise družstva se volí 3 členové.

čl. 2
Výklad pojmů
Volebním právem je právo volit členy volených orgánů družstva. Toto právo mají všichni
členové družstva, kteří jsou zapsáni v seznamu členů k datu konání členské schůze. Za nezletilého
člena vykonává toto právo jeho zákonný zástupce, případně opatrovník.
Kandidát je fyzická osoba, která je členem družstva, je zletilá s plnou způsobilostí k právním
úkonům, která projeví svůj souhlas se zápisem na kandidátní listinu a která doručí do sídla
družstva nejpozději v termínu 30 kalendářních dnů přede dnem konání členské schůze s volbou
orgánů družstva čestné prohlášení o tom, že:
a) splňuje podmínky pro výkon funkce v příslušném orgánu družstva,
b) v případě zvolení souhlasí se svým ustanovením do funkce v příslušném orgánu družstva a
s převzetím povinností v rozsahu stanoveném příslušnými zákony,
c) splňuje podmínky dané příslušnými ustanoveními zákona č. 455/1991 Sb. (Živnostenský
zákon), zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o
obchodních korporacích) v platném znění,
d) je osobou plně svéprávnou, které nebylo zrušeno živnostenské oprávnění podle příslušných
ustanovení Živnostenského zákona a že souhlasí se svým zápisem do veřejného rejstříku,
e) funkci bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a schopnostmi,
Připadne-li termín pro doručení na den volna, potom posledním dnem pro doručení je první
následující pracovní den. Po tomto termínu se již nebudou žádné návrhy přijímat a nebude se
k nim ani přihlížet.
Kandidátní listina je seznam všech kandidátů, který se předkládá členské schůzi.
Volebním lístkem se rozumí listina, na které členové označují kandidáty, pro které hlasují.

čl. 3
Příprava voleb
1. Za přípravu voleb je odpovědné představenstvo družstva.
2. Představenstvo družstva při přípravě voleb postupuje následovně:
a) vyhlásí termín voleb a sdělí všem členům družstva podmínky voleb podle tohoto volebního
řádu, a to nejpozději ve lhůtě 4 měsíců před jejich konáním,
b) ve stejné lhůtě jako v odst. a) tohoto článku uveřejní na internetových stránkách příslušné
tiskopisy, které si zájemci o volbu do orgánů družstva mohou stáhnout,
c) sestavuje kandidátní listinu podle čl. 4 tohoto volebního řádu a to ve lhůtě nejpozději 20
kalendářních dnů přede dnem konání členské schůze s volbou orgánů družstva.
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čl. 4
Příprava kandidátní listiny
Na kandidátní listinu představenstvo zapíše všechny návrhy splňující náležitosti podle čl. 2 odst. 2
tohoto volebního řádu.
U každého kandidáta se uvede: příjmení, jméno, titul, rok narození, povolání, členské číslo, údaj,
zda se jedná o nebydlícího člena, nájemce či vlastníka bytu, dosavadní činnost pro družstvo.
Jednotliví kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí zvlášť pro volbu představenstva a kontrolní
komise.
Kandidátní listina zpracovaná podle odstavce 2. tohoto článku se rozesílá všem členům družstva
spolu s pozvánkou na členskou schůzi s volbou orgánů družstva.
Před vlastním průběhem voleb seznámí pověřený člen představenstva členskou schůzi se zprávou
o přípravě voleb.

čl. 5
Volební komise
1. Členy volební komise volí členská schůze ze svého středu veřejným hlasováním. Volební komise
má nejméně 3 členy, které navrhuje řídící členské schůze. Za člena volební komise nemůže být
zvolen kandidát na člena voleného orgánu družstva. Volební komise si ze svého středu po svém
zvolení zvolí předsedu.
2. Volební komise ve své působnosti:
a) zajišťuje řádný průběh voleb,
b) zajišťuje výsledky voleb (sčítá odevzdané hlasy) a podává o výsledku voleb zprávu členské
schůzi,
c) sepisuje o průběhu a výsledku voleb zápis.
3. Volební komise se usnáší prostou většinou za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.

čl. 6
Hlasování
1. Před hlasováním jednotlivé kandidáty představuje pověřený člen představenstva. Každý kandidát
má právo vystoupit na členské schůzi a seznámit přítomné členy se svou osobou a programem.
Rozsah vystoupení je omezen maximálně na tři minuty.
2. Volby se provádí tajným hlasováním, nerozhodne-li členská schůze o hlasování veřejném.
3. Každý člen družstva má jeden hlas a hlasuje osobně.

čl. 7
Volby
1. Volby řídí předseda volební komise.
2. Členové volební komise sčítají odevzdané hlasy. Způsob sčítání stanoví předseda volební komise
podle způsobu volby.
3. Hlasovací a volební lístky jsou vydávány členům u prezence po ověření mandátu. O vydání se
učiní záznam do prezenční listiny. Hlasovací a volební lístky mají jednotnou úpravu, velikost a
jsou označeny razítkem družstva.
4. Na volebním lístku jsou uvedena jména a příjmení kandidátů podle abecedy a to odděleně do
jednotlivých volených orgánů družstva.
5. V případě veřejného hlasování:
a) členové družstva hlasují zvednutím hlasovacího lístku,
b) o jednotlivých kandidátech se hlasuje v pořadí podle abeced.
6. V případě tajného hlasování:
a) provede volební komise před zahájením voleb kontrolu volební urny a provede její zapečetění,
b) členové družstva hlasují úpravou volebního lístku podle odst. 7. tohoto článku,
c) volební lístky se odevzdávají do volební urny.
7. Úprava volebních lístků v případě tajného hlasování:
a) jména a příjmení kandidátů, pro které člen družstva hlasuje, se ponechávají beze změny,
b) přeškrtnou se jména a příjmení kandidátů, pro které člen družstva nehlasuje,
c) do volebního lístku není možné dopisovat další kandidáty,
d) pokud bude volební lístek přeškrtnut jednou čarou, pak nikdo z kandidátů nezískává hlas,
e) pokud bude volební lístek vložen do volební urny bez jakýchkoliv úprav, pak každý kandidát
získává jeden hlas,
f) v případě, že člen družstva neodevzdá volební lístek do volební urny, má se za to, že se zdržel
hlasování,
g) jinak upravený volební lístek je neplatný.

čl. 8
Způsob sčítání hlasů
1. Při zjišťování výsledků voleb se sčítání hlasů provádí:
a) u veřejné volby podle projevené vůle přítomných členů družstva,
b) u tajné volby se z platných volebních lístků zjistí počty hlasů odevzdaných pro jednotlivé
kandidáty.
2. V případě pochybností o platnosti hlasu rozhodne volební komise na místě.
čl. 9
Výsledky voleb a jejich vyhlášení
1. Za člena voleného orgánu družstva je zvolen ten kandidát, který získá v prvním kole hlasování
nadpoloviční většinu hlasů z přítomných členů v 1. až 3. pořadí podle počtu obdržených hlasů.
2. V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů (pokud by tito přesáhli stanovený
počet členů orgánů družstva podle čl. 1 odst. 4 a 5 tohoto volebního řádu v prvním kole
hlasování), se mezi nimi provede druhé kolo hlasování, a to veřejným hlasováním v pořadí, jak

jsou uvedeni abecedně. Zvolen je ten kandidát, který získá ve druhém kole hlasování nejvíce
hlasů.
3. V případě, že nebude zvolen požadovaný počet členů příslušného orgánu družstva v prvním kole
hlasování, provede se druhé kolo voleb formou veřejného hlasování v pořadí, jak jsou kandidáti
uvedeni abecedně a to tak, že se hlasuje o všech kandidátech, kteří nebyli zvoleni v prvním kole
hlasování. Za člena voleného orgánu družstva je zvolen ten kandidát, který získá ve druhém kole
hlasování nadpoloviční většinu hlasů z přítomných členů v pořadí podle počtu obdržených hlasů.
4. Na závěr volebního aktu vyhlásí předseda volební komise konečné výsledky voleb a vyzve
přítomné členy, aby vyjádřili své námitky proti platnosti voleb. Případné námitky ihned projedná
členská schůze. Neshledá-li členská schůze námitky odůvodněnými, prohlásí předseda volební
komise volby za platné.
čl. 10
Zápis o volbách
1. O výsledku voleb sepisuje volební komise zápis, který podepisují všichni členové volební komise.
2. V zápise o volbách musí být uveden způsob volby a tyto skutečnosti:
a) u veřejného hlasování:
 počet přítomných členů družstva na členské schůzi v okamžiku volby,
 počet hlasů pro a proti jednotlivým kandidátům a počet členů družstva, kteří se zdrželi
hlasování,
 jména a příjmení zvolených členů příslušného orgánu družstva.
b) u tajného hlasování:
 počet přítomných členů družstva na členské schůzi v okamžiku volby,
 počet vydaných volebních lístků,
 celkový počet odevzdaných volebních lístků, z toho platných a neplatných,
 počty hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům,
 jména a příjmení zvolených členů voleného orgánu družstva.
3. Zápis o volbách tvoří nedílnou součást zápisu z členské schůze.
čl. 11
Volby předsedů a místopředsedů
1. Volby předsedů a místopředsedů volených orgánů družstva se provádí na oddělených ustavujících
schůzích, které se konají bezprostředně po skončení členské schůze.
2. Ustavující schůzi voleného orgánu družstva zahajuje jeho nejstarší člen. Jako první bod zahájí
volbu předsedy. Přijímá návrhy a nechá o nich hlasovat. Do funkce předsedy je zvolen ten člen,
který obdrží nejvíce hlasů.
3. Obsazení funkce místopředsedy voleného orgánu družstva navrhuje nově zvolený předseda. O
návrhu nechá hlasovat. Zvolen je člen, který obdrží nejvíce hlasů.
čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Ke dni účinnosti tohoto volebního řádu se zrušuje dosavadní volební řád schválený dne 12. 6.
2006 na 6. náhradním shromáždění delegátů.
2. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

