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VR - 04/2015
Jednací řád pro jednání shromáždění delegátů Stavebního bytového
družstva Krušnohor (dále jen SD SBDK)
čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento jednací řád vymezuje způsob jednání shromáždění delegátů, hlasování, organizaci diskuse, práci komisí.
čl. 2
Účastníci jednání
1/ Shromáždění delegátů mají právo se zúčastnit s hlasem rozhodujícím delegáti zvolení ve volbách podle
platného volebního řádu pro volby delegátů shromáždění delegátů SBDK.
2/ Shromáždění delegátů se dále zúčastní členové představenstva, kontrolní komise a hosté pozvaní písemně
oprávněnou osobou podle Stanov družstva.
čl. 3
Jednání SD
1/ Shromáždění delegátů řídí pracovní předsednictvo. Řídícího SD navrhuje a schvaluje představenstvo SBDK.
2/ SD zahajuje řídící SD.
3/ Program SD navrhuje představenstvo SBDK.
4/ SD se řídí schváleným programem a jednacím řádem.
čl. 4
Hlasování
1/a/ SD rozhoduje veřejným hlasováním, nebude - li rozhodnuto v návrhu jinak.
b/ Řídící SD ohlásí k předloženým materiálům diskusi. Podle výsledků diskuse dá návrh návrhové komisi
hlasovat o konečném znění usnesení k danému bodu.
2/ SD je způsobilé jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina zvolených delegátů. K platnosti
usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů. Není-li shromáždění usnášení schopné,
použije se článek 67, odst. 8, 9 Stanov SBDK.
3/ Pro posouzení způsobilosti k usnášení SD je rozhodující počet přítomných delegátů v okamžiku hlasování.
4/ Při rovnosti hlasů není návrh přijat. Předsedající může nechat o návrhu opětovně hlasovat.
5/ Hlasovací právo má každý delegát s hlasem rozhodujícím. Každý delegát má jeden hlas a musí hlasovat
osobně.
6/ Hlasuje se zvednutím mandátového lístku. Jmenovaní sčitatelé hlásí sečtené hlasy delegátů předsedovi
mandátové komise SD.
čl. 5
Mandátová, návrhová a volební komise, ověřovatelé zápisu, tisková komise
1/ Mandátová komise podává zprávu o počtu zvolených přítomných delegátů a hostů a osvědčuje schopnost SD
se usnášet.
2/ Návrhová komise připravuje návrh usnesení SD, vycházející z obsahu jednání, návrhů delegátů a z diskusních
příspěvků. Konečný návrh usnesení předkládá SD k projednání a schválení.
3/Volební komise se ve své činnosti a úkolech řídí „Volebním řádem“. Zajišťuje řádný průběh voleb, řídí volby,
provádí sčítání za pomoci sčitatelů a zajišťuje výsledek voleb. O výsledku voleb sepisuje zápis, který předává k
protokolu SD.
4/ Jmenovaní ověřovatelé zápisu stvrdí jeho platnost a úplnost.
5/ SD může zvolit tiskovou komisi, která vypracuje tiskovou zprávu z jednání SD pro média a nechá ji schválit
SD. Tisková zpráva je součástí protokolu z jednání SD.
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čl. 6
Diskuse
1/ Diskusi vede řídící SD.
2/ Diskuse se mohou zúčastnit všichni zvolení delegáti a se souhlasem SD i pozvaní hosté.
3/ Přihlášky do diskuse se podávají písemně prostřednictvím pořadatelů s uvedením jména, volebního obvodu,
samosprávy nebo společenství vlastníků a tématu diskusního příspěvku.
4/ Čas vymezený pro jednotlivé diskusní příspěvky se vymezuje na 3 minuty. Pokud bude delegát požadovat
delší čas, uvede to v přihlášce do diskuse s uvedením délky prodloužení. O případném prodloužení rozhoduje
pracovní předsednictvo SD. Řídící schůze vede diskusi tak, aby připomínky mohly být dle možnosti vedením
SBDK na místě zodpovězeny.
5/ Diskusní příspěvky nezodpovězené na shromáždění delegátů, budou projednány v představenstvu SBDK a
zodpovězeny příslušnému delegátovi nejpozději do 60 dnů.
6/ Diskuse končí vyčerpáním přihlášek do diskuse, nebo na návrh pracovního předsednictva a se souhlasem
delegátů přihlášených do diskuse za předpokladu, že jejich písemně předané diskusní příspěvky budou zařazeny
do protokolu ze SD.
7/ Delegát může přednést faktickou poznámku - připomínku k předloženým návrhům v délce maximálně jedné
minuty.
čl. 7
Doplňky, pozměňující návrhy
1/ Každý delegát má právo přednést k předloženým návrhům doplněk nebo pozměňovací návrh.
2/ O přednesených doplňcích se hlasuje samostatně v pořadí, v jakém byly předloženy.
3/ O přednesených pozměňovacích návrzích se hlasuje tak, že jako první se hlasuje o původně zpracovaném
návrhu a potom o pozměňovacích návrzích v pořadí, jak byly předneseny.
4/ Pokud se návrh týká osobně některého z delegátů, má právo se vyjádřit k návrhu jako poslední.
čl. 8
Zápis z jednání SD
1/ Přílohou originálů zápisu a protokolu SD jsou všechny hlavní zprávy programu, diskusní příspěvky (i
nepřednesené a písemně předané - čl. 6, odst. 6), protokoly komisí, protokoly o volbách a usnesení SD. Součástí
zápisu budou i magnetofonové záznamy a videozáznamy, pokud byly pořízeny. Magnetofonové záznamy a
videozáznamy se archivují jeden rok.
2/ Zápis z jednání SD musí být vyhotoven nejpozději do 60 dnů ode dne jednání. Zápis musí být ověřen
(podepsán) oběma zvolenými ověřovateli zápisu.
3/ Pro potřeby delegátů, samospráv a společenství vlastníků se pořizuje zkrácený zápis ze SD, který rovněž ověří
ověřovatelé.
4/ Další podrobnosti o zápisu z jednání SD upravují Stanovy družstva.
čl. 9
Závěrečné ustanovení
1/ Všichni delegáti jsou povinni být přítomni jednání SD až do jeho ukončení. Ve velmi vážných případech je
odchod delegátů možný pouze po oznámení pracovnímu předsednictvu.
2/ Organizační otázky vyřizuje pořadatelská služba.
3/ Na shromáždění delegátů se nekouří.
4/ Pokud není v tomto jednacím řádu stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení stanov družstva, Nového
občanského zákona č. 89/2012 Sb. a Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích). Pokud by některá ustanovení tohoto jednacího rádu byla zcela nebo z části v rozporu
s platnými právními předpisy, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Neplatná ustanovení budou
nahrazena příslušnými platnými ustanoveními právních předpisů.
Jednací řád pro jednání SD SBDK nahrazuje Jednací řád pro jednání SD SBDK ze dne 24.6.2003 a nabývá
platnosti dnem schválení SD.
V Mostě dne 11.6.2015
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