
 Pokyny k volbám 

 

 Představenstvo stanovilo 35 volebních obvodů, jejichž rozčlenění respektovalo původní 

volební obvody s tím, že bylo rozhodnuto o počtu zařazených členů do volebních obvodů tak, 

aby se pohyboval v rozmezí 40 – 46 členů. Za každý volební obvod je volen 1 delegát  

a 1 náhradník. Zároveň představenstvo stanovilo ve smyslu § 19 odst. 2) zákona č. 191/2020 

Sb. tto podmínky rozhodování mimo zasedání v písemné podobě: 

1) Volba delegátů a náhradníků bude provedena korespondenční cestou – per rollam. 

2) Za každý volební obvod bude volen 1 delegát a jeden náhradník. 

3) Členové – voliči provedou volbu zakroužkováním ANO nebo NE na zaslaném 

hlasovacím lístku, ANO vyjadřuje hlas pro, NE je hlasem proti. Nezaškrtne-li člen 

žádné vyjádření je jeho hlas považován za zdržel se.  

4) Na hlasovacích lístcích jsou uvedeni kandidáti, kteří projevili svůj zájem a ochotu 

zastávat funkci delegáta či náhradníka a vyslovili se svou kandidaturou souhlas. 

5) Hlasování k volbě delegáta či náhradníka je platné, pokud ve volebním obvodu 

hlasovala většina zařazených členů – voličů. 

6) Kandidát na delegáta či náhradníka je zvolen, pokud ve volebním obvodu v němž je 

zařazen hlasovala většina členů – voličů a kandidát obdržel nadpoloviční většinu ze 

zaslaných hlasů. 

7) Pokud nehlasovala většina ze zařazených členů – voličů v příslušném volebním obvodu, 

zajistí představenstvo neprodleně informaci o této situaci všem zařazeným voličům 

v obvodě a zajistí vyhlášení opakovaných voleb. Těchto voleb se může zúčastnit  

jak stávající kandidát, tak se můžou přihlásit i kandidáti noví. 

8) Hlasovací lístky zasílají členové přiloženou odpovědní obálkou na adresu družstva  

či je možné obálku předat prostřednictvím OBS nebo doručit osobně do budovy 

družstva, a to do 31. 5. 2021. Pro opakované kolo voleb budou zaslány upřesňující 

pokyny vzápětí po projednání výsledků voleb představenstvem.  

9) Pro společné členy platí, že postačí pro platnost hlasu podpis jednoho ze společných 

členů. 

10) O výsledcích voleb budou informováni písemnou formou všichni členové. Informace 

bude rovněž vyvěšena na úřední desce a webu družstva. 


