Zemědělské obchodní družstvo Kolinec
Kolinec č.p.295
JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČLENSKÉ SCHŮZE
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. V souladu se zákonnou úpravou družstva a stanovami přijala členská schůze tento jednací a volební
řád družstva. Orgány družstva a členové družstva jsou povinni se jím řídit. Usnesení a další
rozhodnutí členské chůze družstva a vyhotovení zápisů zachycujících tyto akty, musí být v souladu
nejen se zákonem a stanovami družstva, ale i s tímto jednacím řádem.
2. Účelem tohoto jednacího a volebního řádu je upravit způsob registrace účasti členů, jednání členské
schůze, způsob uplatňování práv člena na členské schůzi a způsob hlasování. Záležitosti průběhu
jednání členské schůze, které nejsou upraveny tímto jednacím a volebním řádem, se řídí stanovami
družstva a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích (ZOK) a rozhoduje o nich
předsedající členské schůze.
Čl. II.
Svolávání členské schůze
Ve lhůtách určených stanovami svolává členskou schůzi představenstvo družstva. Musí tak činit
způsobem určeným ve stanovách. Nemá-li pozvání na členskou schůzi náležitosti určené stanovami,
nemůže členská schůze platně jednat. Náležitosti svolávání musí být dodrženy i v případě, že členská
schůze je svolávána představenstvem k požadavku kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639
ZOK.
Čl. III.
Účast na členské schůzi
1. Právo účastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný
právní předpis.
2. Účast na členské schůzi je členským právem, které nemůže být členovi předem odňato. Výkon
hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon.
3. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské
schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více
členských schůzích. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.
4. Pro registraci členů na členské schůzi je zřízeno registrační místo, které provádí zápis členů do listiny
přítomných. Listina přítomných obsahuje jméno a bydliště (sídlo) člena, počet hlasů, údaje o tom
zda jde o účast osobní nebo na základě plné moci a podpis člena (zástupce). Podpisem listiny
přítomných člen současně potvrzuje převzetí hlasovacího, případně též volebního lístku (hlasovací
lístek s kandidátkou do volených orgánů družstva).
5. Registrace se uskutečňuje v místě a čase uvedeném v oznámení o konání členské schůze.
6. Registrace se provádí po celou dobu konání členské schůze včetně evidence odchodů členů mimo
prostory jednání členské schůze. Členovi, který opustí jednání členské schůze, se ruší registrace při
průchodu registračním místem u východu a současně od tohoto okamžiku přestává být tento člen
účastníkem členské schůze a je povinen odevzdat hlasovací lístek.
7. Při registraci pracovník /pracovníci/ registračního místa ověří totožnost členů družstva nebo jejich
zmocněnců. Neúčastní-li se členské schůze člen osobně, pak musí jeho zmocněnec při registraci

předložit a odevzdat úředně ověřenou plnou moc. Plné moci zmocněnců tvoří přílohu k listině
přítomných členů.
Čl. IV.
Jednání a řízení členské schůze
1. Členská schůze může platně jednat pouze o otázkách, které byly zařazeny do navrhovaného
programu členské schůze. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské
schůze, lze projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.
2. Při zahájení schůze předsedající zjistí a oznámí, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté
navrhne ke schválení zapisovatele členské schůze a v případě potřeby i sčitatele hlasů a ověřovatele
zápisu.
3. Není-li členská schůze schopna se usnášet, postupuje se podle ustanovení ZOK o náhradní členské
schůzi.
4. Členskou schůzi řídí člen pověřený k tomu orgánem družstva, který jí svolal anebo jiná osoba, která
za podmínek podle stanov členskou schůzi svolala. Zpravidla členskou schůzi řídí předseda nebo
místopředseda představenstva. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením
pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením.
5. Předsedající uděluje přítomným slovo zásadně v pořadí, jak se přihlásili. V případě potřeby, zejména
v zájmu řádné informovanosti členů před rozhodnutím členské schůze, může dát předsedající slovo
mimo toto pořadí.
6. Předsedající zajistí vysvětlení všech oprávněných požadavků členů na vysvětlení, zejména jejich
zodpovězením, připojením k zápisu nebo jiným vhodným opatřením.
7. Předsedající rozhodne o ukončení diskuse. V souvislosti s tím nechá hlasováním rozhodovat v otázce,
která je na pořadu jednání členské schůze. Po skončení hlasování oznámí členské schůzi jeho
výsledek. Přeje-li si člen, který hlasoval proti přijetí usnesení členskou schůzí, tuto skutečnost zapsat
do zápisu jednání, je předsedající povinen tento zápis povolit a zajistit.

Čl. V.
Rozhodování členské schůze hlasováním
1. Členská schůze rozhoduje hlasováním.
2. Kdy nemůže člen vykonávat hlasovací právo, stanoví ZOK.
3. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném
hlasování. Hlasování o volbě do volených orgánů družstva v prvním kole je tajné.
4. Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je
změna stanov, se zakazuje.
5. Hlasuje se na výzvu předsedajícího členské schůze zdvižením ruky s hlasovacím lístkem obsahujícím
počet hlasů. V případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené.
Jde-li o tajné hlasování při provádění voleb členů orgánů družstva, hlasuje se v prvním kole tajně,
prostřednictvím hlasovacích lístků s uvedením kandidátů.
6. Usnesení členské schůze je řádně přijato, pokud bylo přijato většinou hlasů přítomných členů,
nevyžadují-li ZOK a stanovy k přijetí usnesení vyšší počet hlasů.
7. Při přijímání usnesení má každý člen 1 hlas.
8. Kdo a kdy se může dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze, stanoví ZOK.

Čl. VI.
Volební řád pro volby členů představenstva družstva a členů kontrolní komise
1.
1. Volby členů orgánů družstva se provádějí tajnou volbou pomocí hlasovacích lístků s uvedením
pořadí a jmen kandidátů do jednotlivých orgánů družstva.
2. Pořadí kandidátů na kandidátce navrhuje představenstvo.
3. Dojde –li na základě návrhu člena rozšíření k kandidátky o člena, který dosud nekandidoval, zapisuje
se člen do kandidátky ručně, zápisem provedeným každým hlasujícím členem, a to na konec
dosavadní kandidátky a v pořadí, v jakém byla dodatečná nominace kandidáta schválena.
2.
1. Za členy představenstva družstva se volí 7 členů a maximálně pět náhradníků.
2. Za členy kontrolní komise se volí 3 členové a maximálně dva náhradníci.

3.
Za členy představenstva jsou z kandidátky zvoleni ti kandidáti, kteří se umístili podle počtu obdržených
hlasů na prvních sedmi místech, pokud současně obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.
Za náhradníky jsou zvoleni ti kandidáti, kteří se umístili podle počtu obdržených hlasů na prvních pěti
místech, pokud současně obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.
4.
Za členy kontrolní komise jsou podle pořadí dosažených hlasů zvoleni ti tři kandidáti, kteří ve volbách
získali nejvyšší počet hlasů, pokud současně obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů
Za náhradníky jsou zvoleni ti kandidáti, kteří se umístili podle počtu obdržených hlasů na prvních dvou
místech, pokud současně obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.
5.
1. Vlastní volby probíhají tak, že členové přítomní na členské schůzi obdrží před hlasováním hlasovací
lístek s uvedením kandidátů pro volbu členů a náhradníků představenstva a kontrolní komise.
2. Hlasující člen na kandidátkách označí zakroužkováním:
max. 7 kandidátů na kandidátce pro volbu členů představenstva
max. 5 kandidátů na kandidátce pro volbu náhradníků představenstva
max. 3 kandidáty na kandidátce pro volbu členů kontrolní komise
max. 2 kandidáty na kandidátce pro volbu náhradníků kontrolní komise
3. Kandidátky, ve kterých není označen minimálně jeden kandidát nebo je označen vyšší počet

kandidátů než jak je uvedeno shora jsou neplatné. Kandidátka s nedopsaným kandidátem (čl. VI.,
ost.1., bod3. ) je platná, jsou–li jinak splněny náležitosti uvedené shora.
6.
1. V případě, že v prvním kole nebude tajnou volbou zvolen plný počet členů orgánů družstva, koná se
druhé, případně další kola voleb.
2. Ve druhém (dalším) kole voleb členů představenstva se volí takový počet členů, aby spolu
s kandidáty zvolenými v prvním (předchozím) kole voleb bylo zvoleno 7 členů a tři náhradníci.
3. Ve druhém (dalším) kole se hlasuje o kandidátech do představenstva tajně v pořadí podle počtu
hlasů, které získali v prvním (předchozím) kole voleb.
4. Při volbě členů kontrolní komise se ve druhém (dalším) kole pořadí kandidátů určuje podle počtu
hlasů z prvého kola voleb a volí se takový počet členů, aby spolu s kandidáty zvolenými v prvním
(předchozím) kole voleb byli zvoleni 3 členové a dva náhradníci.

Čl. VII.
Zápis o jednání členské schůze
1. Pořízení zápisu o jednání a rozhodnutích členské schůze pořídí ten, kdo ji svolal, a to do 15 dnů ode
dne jejího konání.
2. Správnost zápisu ověřuje svým podpisem zapisovatel a předsedající; byli-li členskou schůzí zvoleni
sčitatelé hlasů, podepisují zápis rovněž, event. namísto nich ověřovatelé zápisu, pokud byli členskou
schůzí zvoleni.
3. Kdy se usnesení členské schůze ověřuje veřejnou listinou stanoví ZOK.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1.
2.

Změnu jednacího a volebního řádu může provádět pouze členská schůze družstva.
Tento jednací a volební řád byl přijat členskou schůzí družstva dne 29.6.2016.

