Stavební bytové druž stvo Vítkovice
Daliborova 54,709 71, Ostrava-Mariánské Hory
zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8
IČO 00050806
DIČ CZ00050806

VOLEBNÍ ŘÁD
STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA VÍTKOVICE
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento volební řád Stavebního bytové družstva Vítkovice upravuje postup družstva při volbě do orgánů
družstva. Jeho ustanovení jsou závazná pro členy družstva a všechny orgány družstva.
1) Volenými orgány družstva jsou:
a) výbory samospráv nebo předseda samosprávy,
b) shromáždění delegátů,
c) představenstvo,
d) kontrolní komise.
2) Funkční období členů orgánů družstva činí 5 let. Pokud byl však člen orgánu zvolen do orgánu
družstva k pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož
orgánu, končí jeho funkční období současně s koncem funkčního období tohoto nejdříve zvoleného
člena orgánu družstva. Funkční období končí všem členům téhož orgánu stejně.
3) Počátek a konec pětiletého funkčního období členů orgánů družstva a s tím spojené volby do orgánů
družstva vyhlašuje představenstvo usnesením.
4) S vyhlášením voleb do představenstva a kontrolní komise včetně termínů a způsobu návrhu
kandidátů musí být seznámeni členové družstva prostřednictvím informační desky družstva nejméně
21 dnů před konečným termínem pro uzavření kandidátky.
5) S vyhlášením voleb delegátů na shromáždění delegátů a výborů samospráv, případně předsedy
samosprávy musí být seznámeni členové družstva v jednotlivých samosprávách nejméně 8 dnů před
konáním členské schůze samosprávy, na které se volby uskuteční.
Článek 2
Volební právo
1) Právo volit delegáty na shromáždění delegátů, jejich náhradníky a členy výborů samospráv nebo
předsedu samosprávy mají všichni zletilí členové družstva na členských schůzích samospráv
(volebních obvodech). V případě společného členství manželů mají tito jeden hlas.
2) Právo volit členy představenstva a kontrolní komise má shromáždění delegátů. Seznam delegátů pro
dané shromáždění delegátů je veden a ověřen mandátovou komisí.
3) Orgány družstva jsou voleny z členů družstva, kdy v případě společného členství manželů může být
do orgánů družstva zvolen pouze jeden z nich.
2

4) Členy orgánů družstva mohou být jen členové družstva – fyzické osoby starší 18 let, které splňují
podmínky platnými právními předpisy.
5) Členem představenstva družstva a kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která je
svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost,
jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání či zákona o
obchodních korporacích.
6) Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně.
Článek 3
Volby členů výborů samospráv (předsedy samosprávy)
1) Členové výborů samospráv v počtu určeném členskou schůzí samosprávy v souladu s čl. 75 stanov
družstva, případně předseda samosprávy, jsou voleni členskou schůzí samosprávy.
2) Za členy výboru samosprávy, případně předsedou samosprávy jsou zvoleni kandidáti do stanoveného
počtu v pořadí dle počtu získaných hlasů.
3) Volba členů výboru, příp. předsedy samosprávy se provádí veřejným hlasováním o jednotlivých
návrzích. O samotné volbě, včetně způsobu navrhování kandidátů rozhoduje výbor samosprávy
(případně představenstvo družstva u samospráv bez zvoleného výboru, případně předsedy
samosprávy) a musí s tímto být seznámeni všichni členové samosprávy nejméně 8 dnů před konáním
členské schůze samosprávy, na níž se má volba uskutečnit.
4) K platnosti volby se vyžaduje též výslovné přijetí funkce kandidátem. Toto přijetí musí to být
zapsáno v zápise z členské schůze. Není-li volená osoba na schůzi přítomna, pak přijetí funkce
potvrzuje doložením souhlasu písemnou formou.
5) Nepřijal-li kandidát funkci, nastupuje na jeho místo, další kandidát v pořadí, který obdržel nejvíce
hlasů a zároveň nadpoloviční většinu hlasů. Není-li takovýto další kandidát v pořadí a vítězný
kandidát dle věty první nepřijal funkci přímo na volební schůzi, může volební schůze navrhnout
nového kandidáta a hlasovat o něm. Není-li takového kandidáta a nepřítomný vítězný kandidát
nepřijal funkci ani dodatečně, musí být bezodkladně svolána nová volební členská schůze.
Článek 4
Volby delegátů na shromáždění delegátů
1) Delegáti a jejich náhradníci jsou voleni na členské schůzi samosprávy z řad členů družstva
zařazených v příslušné samosprávě (volebním obvodě).
2) Volby delegátů zajišťuje a organizuje prostřednictvím samospráv představenstvo družstva.
3) S ohledem na organizační uspořádání družstva volí každá samospráva na funkční období jednoho
delegáta a jednoho náhradníka.
4) Při hlasování na shromáždění delegátů disponuje delegát (náhradník) jedním hlasem. Žádný člen
družstva nesmí být zařazen ve více volebních obvodech. Pokud neurčí člen sám, ve kterém volebním
obvodě má být zařazen, má se za to, že bude zařazen tam, kde má nejdelší členství v samosprávě
(volebním obvodu). V případě nemožnosti rozhodnutí dle výše uvedeného postupu, rozhodne o
zařazení člena družstva do volebního obvodu představenstvo družstva.
5) Volba delegáta a náhradníků se provádí veřejným hlasováním. Způsob navrhování kandidátů určuje
výbor samosprávy nebo předseda samosprávy a musí s ním být seznámeni všichni členové
samosprávy nejméně 8 dnů před konáním členské schůze samosprávy, na níž se má volba uskutečnit.
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6) Za delegáta (náhradníka) samosprávy jsou zvoleni kandidáti v pořadí dle počtu získaných hlasů.
Článek 5
Volby členů představenstva a kontrolní komise
1) Organizace voleb představenstva a kontrolní komise je v pravomoci představenstva družstva.
Kandidátku oznámí představenstvo obvyklým způsobem zvoleným delegátům, nejméně však 15 dnů
před konáním volebního shromáždění delegátů.
2) Volby představenstva a kontrolní komise se zařazují na pořad schůzí shromáždění delegátů v roce, v
němž končí funkční období dosavadních orgánů.
3) Doplňovací volbu členů představenstva nebo kontrolní komise na zbytek funkčního období je
představenstvo povinno zařadit na pořad nejbližšího shromáždění delegátů.
4) Způsob navrhování kandidátů stanovuje a přípravu kandidátek zajišťuje pracovní skupina jmenovaná
představenstvem družstva.
5) Návrhy na kandidáty jsou oprávněni podávat členové družstva buď prostřednictvím usnesení na
schůzích samospráv, výborů samospráv nebo i samostatně, a to zvlášť pro představenstvo a zvlášť
pro kontrolní komisi. Člen družstva může kandidovat pouze do jednoho orgánu.
6) Návrh kandidátů (kandidátka) se sestaví v pořadí podle abecedy. U každého kandidáta se uvede:
jméno a příjmení, titul, věk, povolání, délka členství v družstvu, způsobilost k výkonu funkce v
souladu se Stanovami Stavebního bytového družstva Vítkovice. Dále může kandidátka obsahovat
informaci o nedodržování stanov kandidátem v posledních dvou letech, zvláště je-li podložena
pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, nebo výstrahou ze strany družstva.
Článek 6
Volební komise
1) Volební komisi volí shromáždění delegátů ze svého středu veřejným hlasováním v počtu určeném
shromážděním delegátů. Členem volební komise nemůže být kandidát voleb za člena představenstva
a kontrolní komise. Předsedu volební komise volí členové volební komise ze svého středu.
2) Volební komise ve své působnosti:
a) předkládá jmenné návrhy na volbu členů představenstva a kontrolní komise,
b) přijímá dotazy a připomínky k předloženým návrhům a podává vysvětlení,
c) zajišťuje řádný průběh voleb,
d) zjišťuje výsledek voleb (sčítá odevzdané hlasy) a podá o něm shromáždění delegátů zprávu,
e) sepisuje o průběhu a výsledku voleb zápis, který je nedílnou součásti zápisu ze shromáždění
delegátů.
3) Volební komise se usnáší prostou většinou hlasů za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
4) Předseda volební komise na výzvu předsedajícího shromáždění delegátů uvádí a zdůvodňuje
jednotlivé návrhy, představuje kandidáty a seznamuje přítomné s jejich charakteristikami. Každý
delegát má právo vyjádřit své stanovisko nebo připomínku k navrženým kandidátům.
5) Předseda volební komise umožní v případě zájmu jednotlivým kandidátům voleb do představenstva
a kontrolní komise osobní vystoupení, během kterého má kandidát možnost provést své představení.
Toto vystoupení může trvat maximálně 3 minuty.
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Článek 7
Volby
1) Volby řídí volební komise. V úvodu její předseda seznámí delegáty s pravidly a organizačním
průběhem voleb.
2) Volby do představenstva a kontrolní komise družstva se provádějí veřejným hlasováním. Nejprve
jsou voleni členové představenstva, po dokončení těchto voleb probíhají volby členů kontrolní
komise.
3) Každý delegát hlasuje osobně.
4) Při hlasování delegát vyjadřuje svou vůli zvednutím hlasovacího lístku, který má jednotnou úpravu
a velikost a je vydán u prezence. O každém kandidátu se hlasuje samostatně v pořadí podle abecedy.
5) Podle počtu odevzdaných hlasů je stanoveno pořadí zvolených členů představenstva a kontrolní
komise do počtu stanoveného stanovami družstva. Nad tento počet se zvolení stávají náhradníky
v pořadí podle počtu hlasů. Vždy je však třeba nadpoloviční většiny hlasů delegátů přítomných při
zahájení konkrétního kola volby.
6) V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů se provádí mezi těmito kandidáty
doplňující veřejné hlasování, které rozhodne o pořadí těchto kandidátů Na závěr voleb, vyhlásí
předseda volební komise konečné výsledky voleb.
7) Není-li při prvním hlasování zvolen potřebný počet členů, uskuteční se další kola voleb, do kterých
bude zařazen maximálně dvakrát vyšší počet nezvolených kandidátů, než činí počet neobsazených
míst v příslušném orgánu, a to v pořadí hlasů, získaných v prvním kole.
8) Ustanovení odstavce 7) platí pouze v případě, že další kola voleb jsou opakována na tomtéž
shromáždění delegátů. Není-li na shromáždění delegátů konaném v určitém dni zvolen potřebný
počet funkcionářů proto, že nedosáhli nadpoloviční většiny hlasů, zařadí se doplňovací volby na
nejbližší shromáždění delegátů a hlasování bude prováděno obdobně podle tohoto volebního řádu.
Článek 8
Zápis o volbách
1) Po zjištění výsledků voleb sepisuje volební komise zápis, který podepisují všichni členové volební
komise.
2) V zápise o volbách musí být uvedeny tyto skutečnosti:
a) datum voleb,
b) složení volební komise,
c) seznam kandidátů,
d) pořadové číslo kola voleb a dále v každém kole voleb:


počet delegátů a jejich hlasů před zahájením voleb,



čas zahájení voleb,



jména funkcionářů zvolených v tomto kole,



jména kandidátů postupujících do dalšího kola voleb,



celkový počet hlasů ve vyjádření „pro – proti – zdržel se,

 celkový počet hlasů udělených navrhovaným kandidátům včetně procentního vyjádření,
e) další záznamy např. stručný obsah oznámení, dotazů a připomínek došlých volební komisi před
nebo v průběhu voleb, záznam o rozhodnutí volební komise ve sporných případech, připomínky
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členů volební komise apod.,
f) podpisy členů volební komise.
Článek 9
Volba předsedů a místopředsedů
1) Volba předsedů a místopředsedů představenstva a kontrolní komise družstva se provádí na oddělených
ustavujících schůzích, které se konají bezprostředně po skončení shromáždění delegátů. Není–li to
možné, tato volba se uskuteční v dalším nejblíže možném termínu. O volbě je vyhotoven zápis.
2) Ustavující schůzi představenstva družstva zahajuje nejstarší člen představenstva. Jako první bod zahájí
volbu předsedy, přijímá návrhy a nechá o nich hlasovat v pořadí, v jakém byly předneseny. Do funkce
předsedy představenstva družstva je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů
přítomných.
3) Kandidáty na funkci místopředsedů představenstva družstva navrhují členové představenstva.
Předseda nechá o návrhu hlasovat v pořadí, v jakém byli kandidáti navrženi. Do funkce je zvolen ten
kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů přítomných.
4) Volba předsedy a místopředsedy kontrolní komise probíhá obdobně, jak je uvedeno v odst. 2) a 3)
tohoto článku.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
1) Tento volební řád byl schválen shromážděním delegátů dne 29.10.2020 a tímto dnem nabývá
účinnosti.
2) Ruší se volební řád Stavebního bytového družstva Vítkovice schválený shromážděním delegátů dne
9.6.2014.
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