
Volební řád 

 pro volbu delegátů na shromáždění delegátů SBD Benešov u Prahy 

 

Podle čl. 12 stanov družstva má člen družstva právo účastnit se osobně nebo prostřednictvím zvolených 

delegátů na jednání a rozhodování shromáždění delegátů a volit a být volen do orgánů družstva, pokud je 

svéprávný. K realizaci tohoto práva vydává představenstvo tento volební řád podle čl. 69 stanov. 

 

Čl. 1 

1/ Za každý volební obvod je volen jeden delegát z řad členů zařazených do volebního obvodu a jeden 

náhradník delegáta. 

2/ Delegáta a náhradníka z řad členů volebního obvodu volí a odvolávají členové zařazení do tohoto volebního 

obvodu, při volbě nebo odvolání delegáta a náhradníka má každý člen volebního obvodu jeden hlas. Delegátem 

a náhradníkem  může být zvolen každý člen volebního obvodu -  fyzická osoba starší 18ti let, která je 

svéprávná. 

 

  Čl. 2 

1/ Schůzi volebního obvodu svolává výbor samosprávy (domovní důvěrník) pověřený představenstvem        v 

termínu určeném představenstvem. 

2/ Schůzi volebního obvodu řídí pověřený člen výboru samosprávy (domovní důvěrník). V případě, že schůzi 

volebního obvodu svolalo představenstvo, řídí ji pověřený člen představenstva. Osoba, která řídí schůzi, 

vyhotovuje zápis o schůzi volebního obvodu a předává ji s prezenční listinou a pozvánkou představenstvu. 

3/ O svolání schůze volebního obvodu a o pořadu jednání musí být členové volebního obvodu uvědoměni 

nejméně osm dnů před jejím konáním. Písemná pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo jejího konání 

a pořad jednání. Písemnou pozvánku může nahradit písemné oznámení vyvěšené na oznamovacích tabulích 

ve všech domech volebního obvodu. 

4/ Schůze volebního obvodu je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů volebního 

obvodu. Delegát a náhradník je zvolen, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů 

volebního obvodu. 

5/  Není-li v hodinu uvedenou pro konání  schůze volebního obvodu  přítomna nadpoloviční většina  členů, 

může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně tří členů volebního obvodu. Může však 

jednat a rozhodovat pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání. 

 

Čl. 3 

1/ Delegát a náhradník jsou voleni a odvoláváni veřejným hlasováním, pokud před  zahájením voleb neschválí 

nadpoloviční většina přítomných tajné hlasování. 

2/  Zvoleni jsou delegát a náhradník,  kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. 

3/ O zvolení delegáta a náhradníka nebo jeho odvolání musí být vyhotoven zápis ze schůze volebního obvodu. 

Zápis je dokladem o řádné volbě delegáta a náhradníka nebo o řádném rozhodnutí o jeho odvolání. 

4/ Změna počtu členů zařazených do jednotlivých volebních obvodů nemá za následek zánik funkce 

dosavadních delegátů a náhradníků, ani konání nových voleb. 

5/  Delegát a jeho náhradník je volen na funkční období pěti let. Jeho funkce zaniká volbou nového delegáta, 

nejpozději však posledním dnem jeho funkčního období. 

6/  Zánikem volebního obvodu zaniká i funkce delegáta a náhradníka delegáta.    

    

Čl. 4 

1/ Právo hlasovat na shromáždění delegátů mají pouze delegáti a náhradníci delegátů, pokud zastupují 

delegáty. 

2/  Každý delegát má jeden hlas. 

       

Tento volební řád byl schválen představenstvem dne 4. března 2014 a tímto dnem nabývá platnosti a 

účinnosti. 

 


