Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava, IČ 00575909
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XX, vložka 12

VOLEBNÍ ŘÁD
Část I.
Volby představenstva a kontrolní komise
Čl. 1.
Základní ustanovení
1) Shromáždění delegátů (dále jen „SD“) volí členy představenstva a kontrolní komise
družstva.
2) Do představenstva družstva se volí 3 členi.
3) Do kontrolní komise se volí 3 členi.
Čl. 2
Volební právo
Právo volit členy orgánů družstva mají delegáti, kteří jsou uvedeni v seznamu delegátů
ověřeném mandátovou komisí. Kde se v tomto volebním řádu hovoří o delegátech, mají se na
mysli i náhradníci delegátů, kteří zastupují nepřítomné delegáty, kteří byli platně zvoleni
členskou schůzí samosprávy podle stanov Čl. 81 bodu 2) f). Delegáta, který se nemůže
zúčastnit shromáždění delegátů, může být zastoupen jen řádně zvoleným náhradníkem podle
stanov Čl. 68 bod 10), 11) a pouze ve výjimečných případech jejich zmocněnec podle stanov
Čl. 68 bod 12).
Členem představenstva, nebo členem kontrolní komise může být pouze člen družstva –
fyzická osoba starší 18 let, 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.
Čl. 3
Volební komise (pomocný orgán)
1) Volební komisi volí SD ze svého středu veřejným hlasováním podle stanov Čl. 66 bodu 2)
c) a Čl. 88. Návrhy pro volbu volební komise předkládá shromáždění delegátů představenstvo
družstva. Volební komise si ze svého středu po svém zvolení zvolí předsedu. Volební komise
má tři členy. Do volební komise může být zvolen jen delegát nebo náhradník delegáta, pokud
zastupuje delegáta, člen představenstva nebo kontrolní komise.
2) Volební komise ve své působnosti:
a) předkládá SD jmenné návrhy na volbu členů orgánů družstva;
b) přijímá dotazy k předloženým návrhům a podává vysvětlení;
c) seznámí delegáty se způsobem a průběhem volem a zajišťuje řádný průběh voleb;
d) zjišťuje výsledek voleb (sčítá odevzdané hlasy) a podá o něm SD zprávu;
e) sepisuje o průběhu a výsledku voleb zápis.
3) Volební komise se usnáší prostou většinou hlasů za přítomnosti nadpoloviční většiny svých
členů. Každý člen komise má jeden hlas.
Čl. 4.
Návrhy kandidátů do představenstva a kontrolní komise družstva
1) Představenstvo připravuje a organizuje volby do představenstva a kontrolní komise až do
ustavení volební komise na SD. Představenstvo může volby organizovat také prostřednictvím
volební komise, kterou za tímto účelem ustaví.
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2) Návrhy kandidátů do představenstva a kontrolní komise družstva shromažďuje
představenstvo, a to zvlášť pro členy představenstva a zvlášť pro volbu členů kontrolní
komise.
3) Návrhy na členy představenstva a kontrolní komise jsou oprávněni předkládat:
a) představenstvo družstva z návrhů přijatých na schůzích představenstva,
b) kontrolní komise družstva z návrhů přijatých na schůzích kontrolní komise,
4) U každého kandidáta se v návrhu uvádí: jméno, příjmení, věk, bydliště, dosavadní funkce
v družstvu. Ke dni voleb kandidáti doloží čestné prohlášení kandidáta o svéprávnosti a
bezúhonnosti pro výkon funkce a s úředně ověřeným podpisem.
5) Představenstvo seznámí delegáty se seznamem kandidátů nejpozději současně s pozvánkou
na volební SD.
6) Jednotliví kandidáti na členství v představenstvu a kontrolní komisi budou na SD
představeni volební komisí.
7) Volební komise může doplnit kandidátní listiny o návrhy shromáždění delegátů, přitom
kandidáti musí splňovat podmínky Čl. 2 Volebního řádu.
Čl. 5
Hlasování
1) Volby do představenstva a kontrolní komise družstva se provádějí veřejným nebo tajným
hlasováním. O způsobu voleb rozhodne v den jednání SD.
2) Každý delegát má jeden hlas a hlasuje osobně.
Čl. 6
Volby veřejným hlasování
1) Volby řídí volební komise.
2) Volby veřejným hlasováním je možno uskutečnit pouze v případě, je-li do voleného orgánu
navržen počet kandidátů, který má být volen.
3) Při veřejných volbách delegát vyjadřuje svou vůli zvednutím ruky.
4) Před veřejným hlasováním představí volební komise kandidáty jednotlivých volených
orgánů.
5) Hlasuje se najednou o celém návrhu voleného orgánu.
Čl. 7
Volby tajným hlasováním
1) Volby řídí volební komise.
2) Po dobu voleb přeruší předsedající SD jednání a určí přiměřenou dobu k provedení voleb.
3) Volby tajným hlasováním se uskuteční odevzdáním hlasovacích lístků, které jsou vydány
delegátům po ověření jejich mandátu a převzetí nechá potvrdit podpisem delegáta na
prezenční listině voleb. Volební lístky pro volbu představenstva a kontrolní komise jsou
odlišeny označením. Hlasovací lístky mají jednotnou úpravu a velikost a jsou označeny
razítkem družstva.
4) Před tajným hlasováním představí volební komise kandidáty jednotlivých volených orgánů.
5) Provede sečtení výsledků voleb, přitom rozdělí odevzdané volební lístky na platné a
neplatné a rozhodne ve sporných případech.
6) Vyhotoví zápis o volbách, kde je uveden počet vydaných volebních lístků pro jednotlivé
volby, počet platných odevzdaných volebních lístků pro jednotlivé volby, počet neplatných
volebních lístků pro jednotlivé volby a záznam o rozhodnutí ve sporných případech a
výsledky voleb.
7) Při tajném hlasování může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků pouze jeden
delegát. Úpravu hlasovacích lístků provedou delegáti přeškrtnutím jednotlivých kandidátů,
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pro které nehlasují. Kandidáty, pro které hlasují, maximálně do počtu voleného orgánu, popř.
dovolovaného orgánu, ponechají beze změny. Jinak upravený volební lístek je neplatný.
Upravené hlasovací lístky vhodí delegát do připravené volební schránky, které zkontroluje a
zapečení volební komise a jsou označené pro který druh volby orgánu jsou určeny. V případě,
že delegát neodevzdá hlasovací lístek v obálce opatřené razítkem družstva, resp. ji nevhodí do
volební schránky nebo vhodí do volební schránky pouze prázdnou obálku, má se za to, že se
zdržel hlasování.
8) Uskuteční-li se volby více kolově, vyhlásí předseda volební komise po každém kole voleb
průběžný výsledek volby. Volby se uskuteční jednokolově, nebo vícekolově, dokud nejsou
zvoleni členové jednotlivých orgánů. Delegát potvrdí převzetí volebních lístků na prezenční
listině voleb. Pro druhé a další kola voleb a pro každý druh volby (volený orgán) jsou volební
lístky označeny číslem volby a postup volby je obdobný jak u prvého kola. Volby jsou
ukončeny až je zvolen určený počet členů orgánů každého orgánu. Člen orgánu je zvolen,
když obdrží nadpoloviční počet hlasů delegátů shromáždění delegátů.
Čl. 8
Sčítání hlasů
Při zjišťování výsledků voleb se u veřejné volby provede sčítání hlasů podle projevené vůle
delegátů a u tajné volby volební komise po otevření volebních schránek rozdělí odevzdané
hlasovací lístky s počtem vydaných hlasovacích lístků. Dále volební komise zjistí z platných
hlasovacích lístků počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty příslušného orgánu. V
případě pochybnosti, zda úprava hlasovacího lístku lze považovat za platnou, rozhodne
volební komise na místě.
Čl. 9
Zápis o volbách
1) Po zjištění výsledku voleb sepisuje volební komise zápis, který podepisují všichni členové
volební komise.
2) V zápisu o volbách musí být uvedeny tyto informace
(u veřejného hlasování bez bodu e) h) i):
a) datum konání voleb;
b) způsob hlasování – veřejné nebo tajné hlasování
c) čas zahájení a ukončení hlasování;
d) celkový počet delegátů zapsaných v prezenční listině;
e) počet delegátů, kterým byly vydány hlasovací lístky v jednotlivých kolech voleb;
f) počet delegátů, kteří se zúčastnili hlasování pro jednotlivé orgány v jednotlivých kolech;
g) počet hlasů udělených navrhovaným kandidátům podle jednotlivých orgánů v jednotlivých
kolech voleb;
h) počet odevzdaných platných hlasovacích lístků;
i) počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků;
j) stručný obsah oznámení, dotazů a připomínek došlých volební komisi před nebo v průběhu
hlasování;
k) záznam o rozhodnutí volební komise ve sporných případech;
l) počet kol voleb a jejich průběžné výsledky.
Čl. 10
Výsledky voleb a jejich vyhlášení
1) Za člena představenstva či kontrolní komise družstva byl zvolen ten kandidát, který obdržel
při volbách příp. jednotlivých kolech voleb nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů a
umístil se v pořadí podle počtu získaných hlasů (od nejvyššího po nejnižší počet) na takovém
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místě, které odpovídá stanovenému počtu členů voleného orgánu pro každý volený orgán.
Volební komise sestaví pořadí 3 zvolených členů orgánu sestupně podle počtu obdržených
hlasů.
2) V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů, jejichž počet převyšuje počet
zbývajících míst v orgánu družstva, se provádí mezi těmito kandidáty druhé, případně další
volební kolo podle zásad stanovených tímto volebním řádem.
3) Na závěr voleb vyhlásí předseda volební komise konečné výsledky voleb do
představenstva a kontrolní komise.
Část II.
Volby předsedů a místopředsedů
Čl. 11
Volba předsedů a místopředsedů
Volba předsedů a místopředsedů představenstva a kontrolní komise družstva se provádí na
oddělených ustavujících schůzích, které se konají bezprostředně po skončení SD. O průběhu a
výsledcích voleb se pořizuje zápis.
Část III.
Volby delegátů
Čl. 12
Základní ustanovení
1) Delegáti jsou do své funkce voleni ve volebních obvodech, které představenstvo vytváří z
členů družstva podle pravidel uvedených ve stanovách družstva (stanovy Čl. 68) .
2) Za každý volební obvod se z řad členů zařazených do tohoto volebního obvodu volí jeden
delegát a jeden náhradník.
3) Každý člen družstva je zařazen do některého z volebních obvodů; žádný z nich nesmí být
zařazen do více volebních obvodů.
4) Volby delegátů zajišťuje a organizuje představenstvo nebo osoby představenstvem
pověřené. Delegát a jeho náhradník je volen na funkční období pěti let. Jeho funkce zaniká
volbou nového delegáta, nejpozději však posledním dnem jeho funkčního období.
Čl. 13
Volební právo
Delegáta volí a odvolávají členové zařazeni do volebního obvodu, při volbě nebo odvolání
delegáta má každý člen družstva jeden hlas. Právo volit má i člen družstva, který je v prodlení
se splněním vkladové povinnosti. O zvolení delegáta nebo jeho odvolání musí být vyhotoven
zápis ze schůze volebního obvodu. Zápis je dokladem o řádné volbě delegáta nebo o řádném
rozhodnutí o jeho odvolání.
Čl. 14
Zánik funkce delegáta
Delegát může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. Funkce delegáta zaniká
doručením prohlášení do sídla družstva. Delegáta lze rozhodnutím členů volebního obvodu,
kde byl zvolen, kdykoli z funkce odvolat. Dnem zániku funkce delegáta se jeho náhradník
stává delegátem na zbytek funkčního období, na které byl delegát, jehož funkce zanikla,
zvolen. Funkce delegáta a náhradníka delegáta zaniká dnem, k němuž tyto osoby přestaly být
členy družstva.
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Část IV.
Závěrečná ustanovení
Čl. 15
1) Tento volební řád družstva byl schválen SD dne 15. 6. 2021 a tímto okamžikem nabývá
platnosti.
2) Dosavadní volební řád družstva ze dne 26. 5. 2014 se zrušuje.
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