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I. 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Čl. 1 

1. Volební řád vychází ze stanov a jednacího řádu bytového družstva. Upravuje postup při volbách členů 

představenstva a kontrolní komise na shromáždění delegátů. 

2. Volby představenstva a kontrolní komise včetně doplňovacích voleb určuje jednací řád družstva čl. 

21. 

 

Čl. 2 

Návrhy kandidátů do představenstva a kontrolní komise 

1. Návrhy kandidátů do orgánů družstva předkládají samosprávy, členové představenstva a kontrolní 

komise představenstvu družstva, které s navrženými provede pohovor, seznámí je s úkoly a vyžádá si 

jejich souhlas s kandidaturou. 

2. Návrhy kandidátů do orgánů mohou předkládat delegáti SBD přímo na schůzi shromáždění delegátů. 

3. Návrhy kandidátů obdrží volební komise SBD a to zvlášť pro členy představenstva a jeho náhradníky 

a zvlášť pro členy kontrolní komise a její náhradníky. 

4. Návrhy kandidátů obsahují větší počet než kolik členů a náhradníků má být zvoleno. U každého 

kandidáta se uvádí: jméno a příjmení, věk, povolání, délka členství v družstvu není podmínkou. 

5. Volební komice se oprávněna s navrženými kandidáty provést pohovor a ověřit si ochotu v navržené 

funkci pracovat. 

6. Volební komise sestaví konečný návrh kandidátky jednotlivých orgánů a jejich jmenný seznam předá 

všem delegátům v dostatečném časovém předstihu před zahájením voleb. 

7. Jednotliví kandidáti na členství v představenstvu a kontrolní komisi a jejich náhradníci budou 

představeni předsedou volební komise. 

 

II. 

 

ROZSAH VOLEB A VOLEBNÍ PRÁVO 

Čl. 3 

1. Shromáždění delegátů volí: 

 - 7 členů představenstva 

 - 3 členy na kontrolní komise 

 - delegáty na konference vyšších orgánů 

 - 1 až 3 náhradníky 

 

2. Právo volit členy orgánů družstva a jejich náhradníky, případně delegáty na konference mají delegáti 

s hlasem rozhodujícím, kteří jsou uvedeni v seznamu delegátů ověřeném mandátovou komisí a v den 

konání shromáždění delegátů dosáhli zletilosti. 

 

III. 

 

VOLEBNÍ KOMISE  

 

Čl. 4 

1. Volební komise je volena veřejným hlasováním delegátů. Má tři členy. Návrh přednáší předsedající 

shromáždění delegátů. Po svém zvolení určí volební komise ze svého středu předsedu. 

2. Volební komise ve své působnosti: 

- přijímá návrhy kandidátů do orgánů družstva, 

- je oprávněna s nimi provádět pohovory k ověření ochoty přijmout funkci v orgánech družstva, 

- předkládá jmenné návrhy na volbu členů orgánů družstva 

- přijímá dotazy k předloženým návrhům a podává vysvětlení, 

- předkládá konečný návrh kandidátů do představenstva a kontrolní komise, o kterém se bude 

hlasovat, 
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- zajišťuje řádný průběh voleb, 

- zjišťuje výsledek voleb (sčítá odevzdané hlasy) a podá o hlasování zprávu shromáždění delegátů, 

- sepisuje o průběhu voleb a jejich výsledku zápis, který se zařazuje do originálu protokolu ze 

shromáždění delegátů. 

3. Volební komise se usnáší prostou většinou hlasů. 
 

 

IV. 

 

HLASOVÁNÍ 

 

Čl. 5 

1. Volby do představenstva a kontrolní komise, případně delegátů na konference se provádějí veřejným 

hlasováním, nerozhodne-li shromáždění delegátů o hlasování tajném. 

2. Každý delegát s hlasem rozhodujícím má jeden hlas a hlasuje osobně. 

 

V. 

 

VOLBY 

 

Čl. 6 

1. Volby řídí volební komise. 

2. Po dobu voleb přeruší předsedající shromáždění delegátů jednání a určí přiměřenou dobu k provedení 

voleb. 

3. Při veřejných volbách delegát vyjadřuje svou vůli zvednutím ruku, případně volebním lístkem, který 

má jednotnou úpravu a velikost a je označen razítkem družstva. 

4. Hlasovací lístky vydávají delegátům členové volební komise a určení sčitatelé po ověření mandátu 

delegátů a o vydání učiní záznam do seznamu delegátů. 

5. Při veřejném hlasování se po seznámení se všemi kandidáty na volbu funkcionářů a jejich náhradníků 

hlasuje podle abecedy. 

 

Čl. 7 

1. Pro případ tajných voleb musí být připraveny volební schránky (urny), které před zahájením voleb 

volební komise uzavře a zapečetí. Delegáti obdrží hlasovací lístky, které mají obdobné náležitosti, jak 

je uvedeno v odst. 3 čl. 6 tohoto řádu a úředně označenou obálku. 

2. Pokud je na volebním lístku uvedeno více kandidátů, než je stanovený počet příslušného orgánu, 

upraví delegát volební lístek tak, že přebytečný počet kandidátů dle svého uvážení vyškrtne. 

3. Do volebního lístku lze vpisovat další kandidáty v souladu s jednacím řádem čl. 21. odst. 4. 

4. Hlasovací lístek, na němž je uvedeno více kandidátů, než je stanovený počet členů orgánů, je 

neplatný.  

 

 

Čl. 8 

Sčítání hlasů 

     Při zajišťování výsledků voleb se u veřejné volby provede sčítání hlasů podle projevené vůle delegátů. 

     U tajné volby volební komise zjistí z platných hlasovacích lístků počet hlasů odevzdaných pro 

jednotlivé kandidáty. V případě pohybností o platnosti hlasu rozhodne volební komise na místě.  

 

Čl. 9 

Zápis o volbách 

1. Po zjištění výsledků voleb sepisuje volební komise zápis, který podepisují všichni členové volební 

komise. Ten se pak stává součástí originálu zápisu – protokolu ze shromáždění delegátů. 

2. V zápise o volbách musí být uvedeny tyto skutečnosti: 

- doba počátku a ukončení hlasování, 

- celkový počet delegátů, kterým byly předány hlasovací lístky, 
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- počet delegátů, kteří se zúčastnili hlasování, 

- celkový počet hlasů udělených navrhovaným kandidátům, 

- celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků, 

- celkový počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků, 

- stručný obsah oznámení, dotazů a připomínek došlých volební komisi před nebo v průběhu 

hlasování a záznam o rozhodnutí volební komise ve sporných případech. 

      VZOR tohoto zápisu je přílohou č. 1 volebního řádu. 

 

Čl. 10 

Výsledky voleb a jejich vyhlášení 

1. Za člena představenstva či kontrolní komise družstva, případně delegátem na konferenci vyššího 

orgánu byl zvolen ten, kdo získal prostou většinu hlasů. 

2. V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů se provádí mezi těmito kandidáty druhé, 

případně další volební kolo podle zásad stanovených tímto volebním řádem. 

3. Na závěr volebního aktu vyhlásí předseda volební komise konečné výsledky. VZOR tohoto zápisu je 

přílohou číslo 2 volebního řádu. 

 

 

 

Tato směrnice byla schválena představenstvem a vstoupila v  platnost dne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Tato směrnice byla přijata shromážděním delegátů dne  22. května 2014  a nabývají  

účinnosti  dnem 1.6.2014  

 

 

 

.........................…………….                                               ......................................……..........    

předseda představenstva                                    místopředseda představenstva  

     SBD Letohrad                                                       SBD Letohrad         
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 Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 

Volební řád – Příloha č.1 

 

 

PROTOKOL O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU VOLEB 

 

Vážení delegáti a hosté, 

       volební komise ve složení:  ……………..Vás seznamuje s tímto protokolem o průběhu a výsledku 

voleb do představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového družstva v Letohradě.           

 

1. Volby do představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového družstva v Letohradě byly zahájeny 

v ………… hodin a ukončeny ………….v hodin. 

 

 

2. Kandidátní listiny byly předány…………….delegátům s hlasem rozhodujícím a odevzdáno 

……………….jich bylo …..  Neplatná kandidátní listina nebyla žádná. 

 

 

3. Navrhovaní kandidáti do převzetí do představenstva získali následující počet hlasů: 

 

kandidáti pořadí Jméno počet hlasů 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

náhradníci 1.   

 2.   

 3.   

 

4. Ve smyslu článku ………….volebního řádu dnešního shromáždění delegátů za člena představenstva 

byli zvoleni tito kandidáti: 

 

zvolení 

kandidáti 

pořadí jméno počet hlasů 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

náhradníci 1.   

 2.   

 3.   
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5. Navrhovaní kandidáti do kontrolní komise získali následující počet hlasů: 

 

kandidáti pořadí jméno počet hlasů 

 1.   

 2.   

 3.   

náhradníci 1.   

 2.   

 3.   

 

6. Ve smyslu článku ………………volebního řádu dnešního zasedání byli za člena kontrolní komise 

zvolení tito kandidáti: 

zvolení 

kandidáti 

pořadí jméno počet hlasů 

 1.   

 2.   

 3.   

náhradníci 1.   

 2.   

 3.   

 

 

 

7. Volební komise neobdržela žádné připomínka k průběhu voleb a neřešila žádné sporné případy. 

 

      Dovolte mi, abych jménem volební komise poblahopřál nově zvoleným členům a náhradníkům 

představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového družstva. 

 

 

 

V Letohradě dne ………………………. 

 

za volební komisi: podpisy všech členů 
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Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 

Volební řád – Příloha č.2 

 

 

ZPRÁVA  PŘEDSEDY VOLEBNÍ  KOMISE 

 

         Vážení delegáti a hosté! 

          Podle stanov Stavebního bytového družstva, jednacího a volebního řádu rozhodlo shromáždění 

delegátů provést volby do orgánů Stavebního bytového družstva Letohrad veřejným hlasování – tajným 

hlasováním (nehodící se škrtněte). 

 

          Všichni jste při presenci obdrželi návrh představenstva zpracovaný na základě návrhů ze schůzí 

samospráv, které proběhly dle pokynů představenstva v uplynulém období. Předložené návrhy kandidátů 

jsou kolektivním názorem členů Stavebního bytového družstva, členů představenstva a kontrolní komise 

Stavebního bytového družstva. Volební komise se s touto navrhnutou kandidátkou ztotožňuje. 

 

           Připomínám všem delegátům s hlasem rozhodujícím, že podle čl. 58 odst. 1 Stanov Stavebního 

bytového družstva, že funkční období těchto volených orgánů činí 5 let. 

 

Pro řádný průběh voleb připomínám čl. 6 volebního řádu o pravoplatnosti hlasů: 

 

1. každý delegát s hlasem rozhodujícím z navrhovaných kandidátů uvedených a kandidátní listině volí 7 

členů představenstva a 3 náhradníky a 3 členy kontrolní komise a 1 náhradníka. (v případě tajných 

voleb se určí jak označit vybrané kandidáty, kterým delegát dává svůj hlas, případně jak provádět 

škrtání či dopisování kandidátů). O jednotlivých kandidátech budeme hlasovat zvednutím 

delegačního (hlasovacího) lístku (v případě veřejné volby). 

 

2. Pro případ tajných voleb platí následující: 

- V případě, že delegát s hlasem rozhodujícím vůbec neupraví kandidátní listinu, má se za to , že 

souhlasí s navrhovanými kandidáty v pořadí 1-7 do představenstva se třemi jejich náhradníky. 

Dále že souhlasí s navrhovanými kandidáty v pořadí 1 – 3 do kontrolní komise a jedním 

náhradníkem. 

- V případě, že delegát s hlasem rozhodujícím neodevzdá kandidátní listinu resp. hlasovací lístek tj. 

nevhodí ji do urny, má se za to, že se zdržel hlasování. To platí i v případě, že hlasovací lístek 

nebyl vložen do označené obálky. 

 

 

     Dovolte mi, abych Vám představil návrhy jednotlivých kandidátů: 

Do představenstva kandidují: 

 

-pod číslem číslo jméno věk povolání 

 1. pan(í) …………   

 2. pan(í) …………   

 3. pan(í) …………   

 4. pan(í) …………   

 5. pan(í) …………   

 6. pan(í) …………   

 7. pan(í) …………   

 

náhradníci 

1. pan(í) …………   

 2. pan(í) …………   

 3. pan(í) …………   

Do kontrolní komise kandidují: 
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-pod číslem číslo jméno věk povolání 

 1. pan(í) …………   

 2. pan(í) …………   

 3. pan(í) …………   

náhradníci 1. pan(í) …………   

 2. pan(í) …………   

 

     Tento návrh Vám předkládá volební komise k posouzení a vyjádření. 

      Jsou k navrhovaným kandidátům do orgánů nějaké připomínky? Návrhy, či doplňky? 

 

     Vzhledem k tomu, že k návrhu volební komise na složení jednotlivých orgánů Stavebního bytového 

družstva nejsou připomínky (nebo všechny připomínky byly vysvětleny a posouženy) přistoupíme 

k volbě: 

 

V případě veřejného hlasování: 

     Budeme hlasovat o každém navrženém kandidátovi zvlášť. Začneme s volbou členů představenstva. 

 

- za člena představenstva je ne navržen  pan(í) ………………………………………  kdo souhlasí 

…….. – kdo je proti ………….…– kdo se zdržel hlasování …………… konstatuji, že pán(í) 

…………………….. byl zvolen za člena představenstva 

- dalším navrženým za člena představenstva je ne navržen  pan(í) ………………………  kdo 

souhlasí …….. – kdo je proti ………….…– kdo se zdržel hlasování …………… konstatuji, že 

pán(í) …………………….…….. byl zvolen za člena představenstva  včetně volby náhradníků a 

členů kontrolní komise. 

- shromáždění delegátů může v případě, že nejsou žádné připomínky rozhodnout o hlasování o celé 

kandidátce najednou. 

 

V případě tajné volby: 

         Zasedání přerušíme na 15 minut. V tomto čase provedeme volby. Urna je umístěna v roku místnosti. 

Žádám Vás delegáty, abyste upravili hlasovací lístky a v úředně označené obálce je vložili do urny.  

        Podle volebního řádu ještě jednou připomenout, jak mají delegáti upravovat hlasovací lístky! 

 


