JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD
ZEMĚDĚLSKÉHO OBCHODNÍHO DRUŽSTVA MIROTICE,
IČ 00112518, Mirotice, Školní 281, PSČ 39801
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Jednací a volební řád (dále také jen „JVŘ“) schvaluje členská schůze.
2. Jednací a volební řád upravuje zásady v souvislosti s jednáním, hlasováním a volbami na
členské schůzi.
3. V souladu se stanovami družstva o hlasování o změně stanov má každý člen jeden hlas bez
ohledu na další členské vklady.
Čl. 2
Zajištění průběhu členské schůze
1. Členskou schůzi řídí a zajišťuje její průběh předseda představenstva, pokud nepověří
jiného člena představenstva (předsedající).
2. Předsedající pověří osoby k evidenci přítomných členů a členů zastoupených na základě
plné moci (dále jen přítomní členové).
3. Osoby pověřené evidencí přítomných na členské schůzi odevzdají předsedajícímu členské
schůze prezenční listiny a potvrdí počet přítomných členů, aby bylo vyhodnoceno, zda
svolaná schůze je schopna usnášení.
4.Členská schůze na počátku jednání volí zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále volí
tříčlennou mandátovou komisi. V případě volby do orgánů družstva vykonává rovněž funkci
volební komise, která odpovídá za správné sčítání hlasů.
Čl. 3
Průběh členské schůze
1. Předsedající dbá, aby členská schůze měla důstojný průběh v souladu s programem jednání.
2. Předsedající shodně se schváleným programem jednání udílí a odnímá slovo. Je oprávněn
zejména odejmout slovo členovi, který svým projevem zjevně vybočuje z určeného rámce
programu, není důstojný nebo se netýká záležitostí družstva.
3. Členská schůze rozhoduje o jednotlivých záležitostech veřejným hlasováním /aklamací/.
Volby do orgánů družstva se provádí veřejným hlasováním.
4. Veřejné hlasování se provádí zvednutím ruky s hlasovacím lístkem /kartou/ s vyznačeným
počtem hlasů na výzvu předsedajícího, k předloženému návrhu v pořadí „pro“, „proti“,
„zdržel se“ hlasování.
5. Členská schůze může platně jednat pouze o otázkách, které byly zařazeny do navrhovaného
programu členské schůze. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu
členské schůze, lze projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.
6. V případě, že je předložen protinávrh v rozhodované záležitosti, nechá předsedající
nejdříve hlasovat o původním návrhu představenstva a pokud nebude schválen, předsedající
dá hlasovat o protinávrhu nebo dalších protinávrzích v pořadí, ve kterém byly předloženy.

Čl. 4
Volby
1. Seznam kandidátů pro volby do orgánů družstva připravuje představenstvo.
Před počátkem hlasování budou členové seznámeni s navrženými kandidáty
2. O každém kandidátovi se hlasuje samostatně.
3. Do příslušného orgánu družstva je zvolen ten kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu
hlasů přítomných členů.
4. Nebude-li v prvním kole zvolen potřebný počet členů orgánů, představenstva a kontrolní
komise daný stanovami, bude provedeno druhé kolo voleb. Volba v druhém kole je ukončena
v okamžiku, kdy je zvolen chybějící počet členů do orgánů nebo bylo-li hlasováno o všech
navržených kandidátech.
5. Členové zvolení do orgánů družstva se ujímají svých funkcí a přebírají odpovědnost s
členstvím v orgánech spojenou od okamžiku vyhlášení výsledků voleb mandátovou komisí na
členské schůzi.
6. Výsledky voleb budou dále zveřejněny přímo na členské schůzi a způsobem obvyklým
v místě družstva.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Tento jednací a volební řád tvoří přílohu a nedílnou součást zápisu z členské schůze ze dne
26.11. 2015 a nabývá účinnosti jeho schválením na členské schůzi.
V Miroticích dne 26.11. 2015

