VOLEBNÍ ŘÁD
pro volbu orgánů Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici na VČS dne 11. 3. 2021

A. předsedy družstva, který vykonává funkci předsedy představenstva
B. desetičlenného představenstva družstva a dvou náhradníků
C. sedmičlenné kontrolní komise a dvou náhradníků
1. Volby se konají tajným hlasováním.
2. Průběh voleb řídí a sčítání hlasů provádí volební komise zvolená členskou schůzí. Volební komise
volí ze svých členů předsedu komise.
3. Kandidátní listiny pro volbu orgánů sestavuje ve smyslu části VI. Kap.B. odst.16. stanov
představenstvo družstva. Pořadí na kandidátní listině určuje představenstvo s přihlédnutím
k územnímu zastoupení a počtu hlasů. Uzávěrka kandidátky pro sestavení kandidátní listiny je dána
okamžikem projednání představenstva k organizaci VČS, nejpozději 15 dnů před jejím konáním.
4. Kandidátní listinu lze doplnit návrhem z pléna před zahájením hlasování za předpokladu, že návrh je
vysloven veřejně a kandidát s kandidaturou souhlasí podepsaným prohlášením. Volič takového
kandidáta může do kandidátní listiny za uvedené kandidáty doplnit.
5. Kandidátní listiny se vydávají voličům s pozvánkou na VČS, u prezence budou doplněny razítkem
vyznačujícím počet hlasů člena a počtem hlasů, které prokáže k zastupování plnou mocí.
6. Kandidátní listina se okamžikem zahájení voleb volební komisí stává hlasovacím lístkem.
7. Nesouhlas s navrženým kandidátem může volič vyjádřit přeškrtnutím jeho jména na volebním lístku.
Neupravený hlasovací lístek je platný a zvoleni jsou kandidáti v uvedeném pořadí do počtu
volitelných míst včetně náhradníků.
8. Hlasovací lístek je platný, pokud dá volič souhlas alespoň jednomu z navržených kandidátů na
kandidátce představenstva a na kandidátce kontrolní komise.
Hlasovací lístek je neplatný, pokud je upraven jiným způsobem, než stanoví volební řád. Výsledek
hlasování je zjišťován z počtu platných hlasů.
9. Za členy a náhradníky volených orgánů budou zvoleni kandidáti v pořadí počtu získaných hlasů
s podmínkou dosažení nadpoloviční většiny. Při stejném počtu hlasů rozhoduje pořadí kandidáta na
kandidátní listině.
10. Nebude-li tajnou volbou zvolen potřebný počet členů a náhradníků volených orgánů družstva,
budou volby pokračovat aklamací z kandidátů v pořadí s nejvyšším počtem hlasů získaných v tajných
volbách do ustavení plného počtu volených orgánů včetně náhradníků.
11. Oprávnění volit prokáže na požádání volební komise volič předložením mandátního lístku
s vyznačením jména voliče a počtem hlasů, který obdrží při potvrzení účasti na schůzi u prezence.

12. Zvolená volební komise vyhlašuje výsledky v průběhu jednání členské schůze dle programu nebo
v pravomoci rozhodnutí řídícího. O výsledku voleb je sestaven zápis podepsaný všemi členy volební
komise a volební lístky jsou archivovány.

