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Volební řád  
Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí 

Čl. 1 

Příprava voleb 

(1) Úmysl provádět řádné a doplňovací volby členů 

představenstva a kontrolní komise musí být oznámen nejméně 

90 dnů před dnem voleb a zveřejněn na informační desce a na 

webových stránkách družstva. 

(2) Návrhy na kandidáty členů představenstva a kontrolní 

komise mohou předkládat členové družstva, představenstvo 

a kontrolní komise. Návrhy se podávají písemně do podatelny 

družstva. 

(3) Představenstvo stanoví termín uzávěrky pro podávání 

návrhů na kandidáty členů představenstva a kontrolní komise 

tak, aby do termínu řádných a doplňovacích voleb zbývalo 

minimálně 45 dnů. Termín zveřejní na informativní desce 

a webových stránkách družstva. K návrhům podaným po 

termínu uzávěrky se nepřihlíží. 

Čl. 2 

Kandidáti pro volbu 

(1) Bezprostředně po stanoveném termínu ukončení podávání 

návrhů na kandidáty pro volbu představenstva a kontrolní 

komise představenstvo prověří, zdali navržený kandidát 

splňuje podmínky pro volbu podle obecně závazných právních 

předpisů a stanov družstva. 

(2) Představenstvo každého navrženého kandidáta splňujícího 

podmínky pro volbu podle stanov družstva o jeho navržení 

písemně uvědomí a požádá jej, aby vyplnil připojený 

formulář, z něhož bude po vyplnění patrné, že: 

a) kandidát v případě svého zvolení funkci člena orgánu 

družstva, do něhož je navrhován, příjme a je ochoten ji s plnou 

odpovědností vykonávat, 

b) kandidát splňuje podmínky stanovené obecně závaznými 

právními předpisy pro výkon funkce, do níž je navrhován, 

i v době jeho volby, 

c) kandidát do představenstva nejpozději dvacet pět dnů před 

termínem voleb předloží družstvu výpis z rejstříku trestů. 

(3) Každý kandidát bude zařazen na příslušnou kandidátku pro 

volbu představenstva nebo kontrolní komise. 

Čl. 3 

Kandidátní listina 

(1) Kandidátní listina je zpracována odděleně pro volbu 

představenstva a pro volbu kontrolní komise. Kandidáti jsou 

řazeni v abecedním pořadí. 

(2) Kandidátní listina pro volbu představenstva musí 

obsahovat nejméně pět kandidátů 

(3) Kandidátní listina pro volbu kontrolní komise musí 

obsahovat nejméně tři kandidáty. 

(4) V případě, že nedojde k naplnění kandidátní listiny 

předepsaným počtem kandidátů podle odst. 2 nebo 3, 

rozhodne o dalším postupu shromáždění delegátů. 

Čl. 4 

Volba představenstva a kontrolní komise 

(1) Volba představenstva i kontrolní komise je prováděna 

tajným hlasováním mimo případu uvedeného v odst. 4 tohoto 

článku. 

 

(2) Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrží nejvíce hlasů pro 

volbu do představenstva nebo kontrolní komise. 

(3) V případě rovnosti hlasů na volitelných místech a na 

místech následujících pro volbu do představenstva nebo 

kontrolní komise, bude provedeno druhé popř. i třetí kolo 

tajných voleb, kterých se jako kandidáti zúčastní již pouze ti 

kandidáti, kteří měli na výše uvedených místech stejný počet 

hlasů z prvního kola. Na tomto novém kandidátním lístku 

označí delegáti stejným způsobem jako v prvním kole 

kandidáta, kterému dávají přednost. Volební komise oznámí, 

jaký maximální počet kandidátů lze zvolit označením. 

(4) Pokud o zvolení kandidáta (-ů) nerozhodne ani třetí kolo 

tajných voleb, další postup volby stanoví shromáždění 

delegátů. 

Čl. 5 

Úprava hlasovacího lístku 

(1) Na hlasovacím lístku pro volbu představenstva lze zvolit 

označením maximálně pět kandidátů. 

(2) Na hlasovacím lístku pro volbu kontrolní komise je možno 

zvolit označením maximálně tři kandidáty. 

(3) Na hlasovacím lístku musí být zřetelně vyznačeno 

křížovým přeškrtnutím (× nebo +) příslušného rámečku před 

jménem kandidáta, pro kterého je hlas odevzdán. Jiná úprava 

hlasovacího lístku (přeškrtnutí jména, dopsání) není přípustná 

a hlasovací lístek je neplatný. 

(4) Hlasovací lístek je neplatný, pokud 

a) je v něm označeno více kandidátů, než je uvedeno v odst. 1 

a 2 tohoto článku, nebo 

b) je označeno více kandidátů, než stanoví volební komise 

podle čl. 4 odst. 3, nebo 

c) není na hlasovacím lístku označen žádný kandidát. 

Čl. 6 

Průběh voleb představenstva a kontrolní komise 

(1) Volební komise předá každému voliteli hlasovací lístek 

s uvedením kandidátů na volbu představenstva a kontrolní 

komise. 

(2) Delegáti odevzdávají hlasovací lístky do zapečetěné urny, 

umístěné v odděleném prostoru. 

(3) Volby řídí předseda zvolené volební komise a členové 

volební komise provedou po skončení hlasování sčítání hlasů. 

(4) O volbě pořizuje volební komise zápis, kde uvede: 

a) počet přítomných delegátů na shromáždění delegátů před 

zahájením voleb podle zprávy mandátové komise; 

b) počet vydaných hlasovacích lístků; 

c) počet odevzdaných hlasovacích lístků; 

d) počet platných hlasovacích lístků; 

e) počet neplatných hlasovacích lístků; 

f) počty hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. 

(5) Zápis volební komise tvoří nedílnou součást zápisu ze 

shromáždění delegátů, na kterém volby proběhly. Zápis 

volební komise podepisují všichni členové volební komise. 

Tento volební řád byl schválen shromážděním delegátů 

družstva dne 22. 11. 2022, a nabývá účinnosti dnem 

23. 11. 2022. 


