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Článek 1
Působnost volebního řádu
V návaznosti na příslušná ustanovení platných stanov SBD Krušnohor Most (dále jen
družstvo), podle nichž volí shromáždění delegátů sedm členů a tři náhradníky představenstva
družstva (PD) a pět členů a dva náhradníky kontrolní komise družstva (KK), formuluje tento
volební řád zásady provedení voleb a odvolání členů představenstva a kontrolní komise.
Článek 2
Forma voleb
Volby jsou přímé, uskutečňují se tajným hlasováním a průběh voleb řídí volební komise.

1.

2.
•
•
•
•
•
•
•

Článek 3
Volební právo
Hlasovací právo na zasedání shromáždění delegátů má každý řádně, na členských
schůzích samospráv (dále jen SA) zvolený delegát (dále jen volič). Právo hlasovat musí
každý volič uplatnit osobně. Žádná forma zastoupení není přípustná.
Zvolen do PD a KK může být člen družstva, který:
má hlasovací právo, dosáhl věku 18 let a je plně způsobilý k právním úkonům,
v den zahájení voleb není členem společnosti, proti které je veden konkurs,
nemá daňové nedoplatky podle § 153 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů,
je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u něj skutečnost,
jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání,
je schopen řádně a odpovědně vykonávat úkoly člena PD nebo KK,
potvrdí svůj souhlas s navržením a vyjádří svojí vůli řádně vykonávat funkci v případě
zvolení a uvede všechny osobní údaje potřebné pro eventuální zápis v obchodním
rejstříku, případně údaje vyžadované podle stanov družstva,
byl přijat za kandidáta a zařazen na kandidátní listinu.

Článek 4
Příprava, organizace a řízení voleb
1. Volby připravuje, organizuje, řídí, jejich výsledky ověřuje a vyhlašuje volební komise
ustanovená představenstvem družstva v počtu 3 - 5 členů.
1.1. Volební komise ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
1.2. Činnost volební komise řídí předseda, případně jím pověřený člen.
1.3. Zásadní dokumenty volební komise podepisuje předseda a jeden člen volební komise.
1.4. Protokol o výsledku voleb podepisují všichni členové volební komise.
1.5. Po ukončení voleb jsou všechny dokumenty o volbách řádně předány do spisovny
družstva, kde jsou uloženy až do vyhlášení výsledků příštích řádných voleb.
1.6. Svoji činnost ukončí členové volební komise předáním dokumentace do spisovny
družstva.
1.7. Funkční období předsedy volební komise končí dnem vyhlášení dalších řádných
voleb.
2. Členem volební komise nemůže být navržený kandidát.
3. Vyhlášení voleb, termínu pro zahájení předkládání návrhů, včetně místa pro jejich
přijímání, a termín konání voleb se zveřejní způsobem v družstvu obvyklým.
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2.

3.

4.
5.

1.
2.

3.

4.

5.

Článek 5
Navrhování kandidátů
Navrhnout kandidáta na členství v PD a KK družstva (dále jen kandidát) může členská
schůze SA, v případě nedostatku navržených kandidátů představenstvo družstva, a to za
splnění těchto podmínek:
1.1. Navrhovaný kandidát splňuje podmínky uvedené v článku 3 odstavec 2 tohoto
volebního řádu.
1.2. Navrhovaný vyjádří souhlas se zveřejněním osobních údajů na kandidátce.
1.3. Návrh se všemi náležitostmi je doručen volební komisi v souladu s článkem 4
odstavec 3.
1.4. Návrhy kandidátů zohledňují paritní zastoupení oblastí Litvínovska a Mostecka.
Volební komise posoudí, zda podaný návrh odpovídá podmínkám stanoveným tímto
volebním řádem. Pokud návrh odpovídá těmto podmínkám, musí být zpracován do návrhu
kandidátky.
Písemný návrh musí obsahovat:
3.1. Příjmení, jméno, datum narození, bydliště, odbornou způsobilost v civilním povolání
a odbornou způsobilost družstevní, navrhovaného kandidáta.
3.2. Zdůvodnění návrhu SA, která kandidáta navrhuje a datum projednání na členské
schůzi SA (PD je oprávněno vyhlásit projednání „pouze“ ve výboru SA nebo
navrhování předsedou SA).
3.3. Souhlas kandidáta dle článku 5 odstavec 1.2. tohoto volebního řádu.
Předložený návrh na kandidáta, který neodpovídá podmínkám tohoto volebního řádu, není
při sestavování kandidátky akceptován.
O sporných záležitostech pro přijímání návrhů na kandidáta jedná a s konečnou platností
rozhoduje volební komise dvoutřetinovou většinou členů volební komise.
Článek 6
Kandidátní listina
Kandidátní listina (dále jen kandidátka) je písemným vyjádřením přehledu o všech řádně
navržených kandidátech s uvedením základních údajů o jejich osobě.
Na základě řádně převzatých návrhů a ověření správnosti údajů, které tento volební řád
vyžaduje pro podání návrhu na kandidáta, zpracuje volební komise návrh kandidátky pro
zveřejnění.
Na kandidátce jsou o navrhovaném uvedeny tyto údaje:
a) příjmení a jméno,
b) věk,
c) označení SA, která jej navrhuje,
d) odborná způsobilost v civilním zaměstnání,
e) odborná způsobilost družstevní,
f) územní příslušnost kandidáta v oblastech Mostecko a Litvínovsko.
Kandidáti jsou zařazeni na kandidátku v pořadí určeném představenstvem družstva. Na
zveřejněné kandidátní listině se uvede, jaký počet z navržených se volí za členy, případně
náhradníky představenstva a kontrolní komise.
Kandidátní listina musí být zaslána delegátům nejpozději osm dnů před zasedáním
shromáždění delegátů nebo s pozvánkou a ostatními podkladovými materiály.
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Článek 7
Volební lístek
1. Volič svoji jednoznačnou podporu a vůli vyjadřuje odevzdáním volebního lístku takto:
1.1. Odevzdá volební lístek neupravený.
Tím vyjádřil svoji podporu pouze tolika kandidátům podle pořadí uvedeném na volebním
lístku, kolik je celkem volených míst s ohledem na paritní zastoupení.
1.2. Odevzdá volební lístek upravený podle těchto zásad:
Volič, aby vyjádřil svůj zájem na zvolení kandidátů jinak, než je uvedeno na kandidátce,
může volební lístek upravit tak, že škrtne příjmení a jméno kandidáta, na jehož zvolení
nemá zájem. Tímto způsobem musí upravit volební lístek tak, aby na kandidátce zůstal
takový počet hlasů, kolik je volených míst. V případě, že volič nesplní tuto podmínku pro
úpravu volebního lístku, považuje se takto odevzdaný volební lístek za platný, ale
odevzdaný jako neupravený (čl.7 odst.1.1.).
2. Kandidáti jsou na volebním lístku uvedeni pod stejným pořadovým číslem jako na
zveřejněné kandidátce.
3. Převzetí volebního lístku potvrdí volič vlastnoručním podpisem v příslušné kolonce
volebního seznamu.
Článek 8
Volební seznam
1. Následující den po dnu stanoveném představenstvem družstva pro odevzdání zápisu
(protokolu) z konání členských schůzí SA, kde jsou voleni delegáti do shromáždění
delegátů, zajistí určení pracovníci správy družstva zpracování a tisk volebních seznamů, ve
kterých je uvedeno číslo SA, příjmení a jméno voliče a kolonka pro podpis sloužící k
potvrzení o převzetí volebního lístku.
2. Před vlastním průběhem volebního aktu může volební komise provést ve volebním
seznamu aktuální úpravy dle presenční listiny přítomných delegátů na shromáždění
delegátů tak, aby bylo zajištěno respektování článku 3 odstavec 1 tohoto volebního řádu.
Jiné úpravy volebního seznamu nejsou přípustné.
Článek 9
Platnost voleb
1. Volby jsou právoplatné, jestliže:
a) se voleb účastnila alespoň nadpoloviční většina oprávněných voličů,
b) pro navrženého kandidáta hlasovala nadpoloviční většina přítomných oprávněných
voličů.
2. Zvolení kandidátů je ověřeno a v souladu s tímto volebním řádem vyhlášeno, do ukončení
zasedání shromáždění delegátů.
Článek 10
Vyhodnocení výsledků voleb a stanovení pořadí zvolených
1. Výsledky voleb zjišťuje a sumarizuje volební komise podle těchto zásad:
1.1. Nejprve ověří právoplatnost voleb, tzn., že zjistí počty vydaných a odevzdaných
volebních lístků. Podle počtu vydaných volebních lístků konstatuje % voličů, kteří se
voleb zúčastnili (viz. ustanovení čl. 9 odstavec 1. a).
1.2. Zjistí počty hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty dle oblastního členění
Mostecko a Litvínovsko. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů,
nejméně však nadpoloviční většinu hlasů přítomných oprávněných voličů podle
Zpracoval: František Ryba

Schválil: SD (Arnošt Ševčík a František Ryba)

Strana
4/6

VR - 01/2022
sestupného pořadí, a to do celkového počtu volených míst. Skladba zvoleného orgánu
musí respektovat regionální příslušnost k oblastem Mostecka a Litvínovska tak, aby
každá oblast měla ve volených orgánech družstva vždy nejméně 2 své zástupce.
1.3. Všichni další kandidáti, kteří splní podmínku pro volbu do představenstva a kontrolní
komise (čl.9 odstavec 1 písmeno b) se stávají náhradníky zvolených kandidátů podle
sestupového pořadí od nejvyššího počtu získaných hlasů, a to do celkového počtu
volených náhradníků. Zvolení náhradníci jsou do orgánu povoláváni v souladu s
paritním zastoupením.
1.4. Pokud mezi některými zvolenými dojde ke shodnému umístění v důsledku stejného
počtu odevzdaných hlasů a není možné přesně stanovit pořadí zvolených, rozhoduje se
losem, který provede volební komise.
2. Volební komise vyhotoví zápis o výsledku voleb, který podepíší všichni přítomní členové
volební komise.
Článek 11
Protokol o výsledku voleb
1. Volební komise sepíše o průběhu a výsledku voleb protokol. Předmětem protokolu je:
• stručné zhodnocení přípravy a průběhu voleb,
• úplné a přesné zjištění výsledků voleb a záznam o předání osvědčení o zvolení,
• případný výsledek řešení stížnosti pro porušení tohoto volebního řádu.
Protokol podepíší všichni přítomní členové volební komise.
2. Každý člen volební komise má právo, aby do protokolu byla uvedena jeho výslovná věcná
připomínka, kterou se jeho názor liší od většinového názoru volební komise uvedeného v
sepsaném protokolu.
3. Součástí protokolu volební komise je zápis volební komise o výsledku hlasování.
Článek 12
Osvědčení o zvolení
1. Po uzavření výsledků voleb a zpracování protokolu vydá volební komise každému
zvolenému kandidátu "Osvědčení o zvolení za člena nebo náhradníka představenstva a
kontrolní komise". Toto osvědčení je možné vydat teprve po uplynutí lhůty stanovené pro
podání stížnosti pro porušení tohoto volebního řádu a jejím prošetření.
2. Stejnopis osvědčení o zvolení předá předseda volební komise předsedovi představenstva
družstva.
3. Osvědčení podepisuje předseda PD, předseda volební komise a jeden člen volební komise.
Článek 13
Zveřejnění výsledků voleb
Předseda volební komise zajistí, aby nejpozději v prvním čísle Zpravodaje KRUŠNOHOR po
konání shromáždění delegátů byly zveřejněny výsledky voleb.
Článek 14
Odvolání člena představenstva a kontrolní komise
Odvolání člena představenstva a kontrolní komise se řídí příslušnými ustanoveními stanov
družstva.
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Článek 15
Účinnost volebního řádu
Tento volební řád nabývá účinnosti dnem schválení shromážděním delegátů družstva a je
platný po celé pětileté funkční období. Může být měněn a doplňován nejpozději 50 dnů před
příslušným termínem konání voleb.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Článek 16
Stížnosti proti porušení volebního řádu
Stížnost proti porušení volebního řádu může vznést každý oprávněný volič, zapsaný do
seznamu voličů, má-li za to, že došlo k vážnému porušení tohoto volebního řádu, které
mohlo podstatným způsobem ovlivnit výsledek voleb.
Stížnost se podává zásadně písemně od vyhlášení volebních výsledků voleb do skončení
zasedání shromáždění delegátů, a to do rukou předsedy volební komise.
Stížnost musí splňovat tyto náležitosti:
• věcné uvedení děje nebo jevu, kterým byl porušen tento volební řád,
• odkaz na ustanovení, které bylo dle názoru stěžovatele porušeno,
• číslo SA, příjmení a jméno stěžovatele, datum a podpis stěžovatele.
Stížnost, která nebude splňovat náležitosti u vedené v čl. 16, odstavec 2. a 3., bude
zamítnuta bez projednání.
Volební komise projedná stížnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří
pracovních dnů po obdržení písemného znění.
O výsledku řešení musí být předkladatel stížnosti písemně vyrozuměn do pěti kalendářních
dnů od projednání.
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