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                           Všem členům 

                              V Praze dne 5. 8. 2021 
   
Průběžná zpráva volební komise o volbách 
 

1. Opakované volby 
 
       V prvním kole voleb delegátů a jejich náhradníků jako členů nejvyššího orgánu družstva – shromáždění 
delegátů, bylo v 35 volebních obvodech zvoleno 18 delegátů a stejný počet náhradníků. Podařilo se tedy zvolit 
51 % z navrhovaných kandidátů na delegáty či náhradníky. Rozhodnutím představenstva došlo neprodleně 
k přípravě a konání opakovaných voleb v termínu 15. 6. až 30. 6. 2021. Všem členům – voličům, kteří byli 
zařazeni do 17 obvodů, byly zaslány pokyny k volbám včetně hlasovacích lístků. K termínu do 30. 6. 2021 
došlo 314 hlasovacích lístků a k naplnění voleb – zvolení delegáta a jeho náhradníka – došlo u 7 volebních 
obvodů. Tím došlo k rozšíření počtu členů nejvyššího orgánu z 18 na 25 členů, tj. 71,42 % z předpokládaného 
počtu 35 delegátů. Zvoleni byli delegáti a náhradníci z volebních obvodů 201, 203, 214, 215, 220, 224, 228. U 
volebních obvodů, kde přes obě kola voleb nedošlo ke zvolení delegáta a náhradníka (10 volebních obvodů) 
bude představenstvo nuceno stanovit další postup. Přepokládá se, že v souvislosti s případnou změnou stanov 
dojde i k úpravě formy voleb do nejvyššího orgánu – shromáždění delegátů tak, aby použitá mimořádná forma 
– per rollam – se stala formou řádnou. O přípravě dalšího kola budou členové – voliči z 10 volebních obvodů 
včas informováni. Jedná se o volební obvody č. 204, 205, 206, 208, 212, 222, 226, 230, 232, 233. 
 

2. Volby do statuárního a kontrolního orgánu družstva  
 

      Dne 30. 6. 2021 se konalo shromáždění delegátů – JSD, kdy na programu byly i volby do statutárního 
orgánu družstva – představenstva a kontrolního orgánu – kontrolní komise. 
 
       Volby byly provedeny tajně, tedy vložením volebního lístku do volební urny. Zvoleni byli: 
 

a) do představenstva: Ing. František Sojka, Ing. Vladimír Hasal, Ing. Petr Hána, Ing. Jan Kovář a Ing. Jiří 
Jelínek; 

b) do kontrolní komise: Jana Krausová, Ing. Petr Dvořák, Petr Erben. 
 

       Po skončení jednání shromáždění se členové nově zvolených orgánů sešli na své první schůzi a rozhodli o 
rozdělení funkcí a určení vedení. 
 
      Předsedou představenstva byl zvolen Ing. František Sojka, místopředsedy Ing. Vladimír Hasal a Ing. Petr 
Hána. V kontrolní komisi byla zvolena předsedkyní Jana Krausová, místopředsedou Petr Erben. 
 

3. Další informace k volbám 
 
       Představenstvo projednalo informace o dosavadním průběhu voleb včetně opakovaných a rozhodlo o 
zaslání informačních dopisů všem členům, kteří se opakovaných voleb zúčastnili. V dopise budou uvedeny 
výsledky voleb, zvolení delegáti i náhradníci a podána informace o dalším postupu pro ty členy – voliče, 
v jejichž volebním obvodě nedošlo ke zvolení kandidátů.  
 

za volební komisi 
    Ing. Zdeněk  Š i b l, v. r.                                     Ing. František    S o j k a, v. r. 


