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Jednací a volební řád zemědělského družstva se sídlem v Kojčicích 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Jednací a volební řád je jedním ze základních družstevních předpisů, který v souladu se 

stanovami družstva podrobněji upravuje zásady činnosti orgánů, jakož i dalších komisí, volbu a 

odvolání orgánů družstva. 

 

Čl. 2 

Členská schůze 

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, na které uplatňují členové své právo řídit a 

spravovat záležitosti družstva a kontrolovat činnost družstva. 

 

Čl. 3 

1. Členská schůze musí být svolána do dvou měsíců, požádá-li o to písemně alespoň 10% všech 

členů družstva nebo kontrolní komise. 

2. O konání členské schůze, návrhu programu a řádné přípravě jejího jednání rozhoduje 

představenstvo družstva, které členskou schůzi svolává. Má-li být členská schůze svolána 

z podnětu kontrolní komise, projedná představenstvo návrh programu s tímto orgánem. 

 

Čl. 4 

Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. Nejméně 15 dní před konáním členské 

schůze se pozvánka zveřejňuje na informační desce a na internetových stránkách družstva, kde musí 

být přístupná všem členům družstva až do okamžiku konání členské schůze. Tímto uveřejněním se 

pozvánka považuje všem členům za doručenou. Následně jsou všem členům zaslány písemné 

pozvánky.  

Čl. 5 

1. Účast na členské schůzi je právem i povinností každého člena družstva. Představenstvo může 

podle potřeby přizvat k účasti na členské schůzi i další osoby, které nejsou jeho členy. Např. 

zaměstnance, zástupce Obecních úřadů a Zemědělského svazu. 

2. Jednání čl. schůze řídí pověřený člen představenstva (dále jen předsedající), který odpovídá 

za řádný průběh jednání. 
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3. Předsedající zahajuje jednání čl. schůze oznámením, zda je čl. schůze způsobilá se usnášet, 

určí zapisovatele a předloží čl. schůzi ke schválení návrh pořadu jednání a návrh na dva 

ověřovatele zápisu, popř. podle potřeby i návrh na složení návrhové komise. 

4. Předsedající dbá o to, aby byly všechny body pořadu náležitě projednány za účasti 

přítomných členů družstva. 

5. Do diskuze se lze přihlásit písemně i zvednutím ruky, slovo v diskuzi uděluje předsedající 

podle pořadí, v němž se účastníci čl. schůze do diskuze přihlásili, popř. podle okruhu 

projednávaných otázek. V diskuzi mohou vystoupit vedle členů družstva i další osoby, které 

byly přizvány k účasti na členské schůzi. Předsedající je povinen uzavřít diskuzi, shrnout úkoly, 

jež z ní vyplynuly a nebyla-li zvolena návrhová komise, navrhnout usnesení určující způsob, 

jakým se zabezpečí splnění úkolů. 

Čl. 6 

1. Nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast vyššího počtu členů, 

je členská schůze schopna se usnášet, pokud je přítomna většina členů. (včetně plných 

mocí), k platnosti usnesení je potřebný souhlas většiny přítomných na členské schůzi. 

2. Pořadí, v němž se hlasuje o jednotlivých návrzích, určuje předsedající. Byl-li přednesen 

pozměňovací návrh, hlasuje se nejprve o něm. 

 

Čl. 7 

1. O jednání členské schůze se pořizuje zápis, který má výstižně zachytit průběh jednání a 

přijatá usnesení. 

2. V zápise se uvede zejména: datum a místo konání členské schůze, počet všech členů družstva 

a počet členů družstva přítomných na členské schůzi, schválený pořad jednání, stručný popis 

průběhu jednání čl. schůze, usnesení přijatá čl. schůzí s uvedením počtu hlasů pro jejich 

přijetí a námitky členů. 

3. Zápis o členské schůzi podepisuje předsedající, který odpovídá za jeho vyhotovení, 

zapisovatel a nejméně dva ověřovatelé zápisu. Přílohu zápisu tvoří seznam členů s uvedením, 

kdo ze členů nebyl přítomen. Pozvánka na ni a další podklady, které byly přiloženy 

k projednávaným záležitostem. 

4. Zápisy o jednotlivých členských schůzích se číslují v pořadí, jak za sebou následují a za jejich 

uchování odpovídá předseda družstva. 

 

Čl. 8 
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Představenstvo 

1. Představenstvo svolává členskou schůzi, připravuje její jednání, kontroluje a zabezpečuje 

realizaci usnesení členské schůze. Pravidelně ji informuje o své činnosti. 

2. Schůzi představenstva svolává podle potřeby předseda (místopředseda, popř. nemůže-li tak 

učinit, jiný pověřený člen představenstva) a to zpravidla alespoň 3 dny předem, nebyl-li den 

schůze usnesen na předešlé schůzi představenstva. Představenstvo se musí sejít do 10 ti dnů 

od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 

3. Předseda (místopředseda), popř. jiný člen představenstva, který svolává schůzi 

představenstva, může na ni přizvat i další osoby, především vedoucí odborné pracovníky 

družstva, kteří nejsou členy představenstva anebo zástupce některých orgánů a organizací, 

je-li účast těchto osob účelná, zejména se zřetelem na projednávané otázky. Takto přizvané 

osoby se účastní schůze představenstva s hlasem poradním. 

4. Jednání představenstva je oprávněn se zúčastnit předseda kontrolní komise nebo jeho 

zástupce. 

Čl. 9 

1. Jednání schůze představenstva řídí předseda (místopředseda) popř. jiný jím pověřený člen 

představenstva (dále jen předsedající). 

2. Předsedající zahajuje jednání schůze představenstva oznámením, zda je představenstvo 

způsobilé se usnášet a předloží představenstvu návrh pořadu jednání. 

3. Představenstvo je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý 

člen představenstva má jeden hlas. Pro rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 

přítomných členů představenstva. 

 

Čl. 10 

 O průběhu jednání se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu 

jednání, přijatá usnesení a výsledky hlasování. Má výstižně zachytit obsah a průběh jednání a 

opatření. Zápis podepisuje předsedající, který odpovídá za jeho vyhotovení a další dva členové 

představenstva. 

 

Čl. 11 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, projednává stížnosti 

jeho členů, odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 

2. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu 

ztráty družstva. 
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3. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje sjednání 

nápravy. 

4. Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o výsledcích revize hospodářské, sociální a 

společenské činnosti za uplynulý rok. 

5. Kontrolní komise se schází podle potřeby. 

 

Čl. 12 

 Jednání dalších komisí, pokud byly ustaveny, se přiměřeně řídí ustanovením o jednání 

představenstva družstva. Kompetence určí představenstvo. 

 

Čl. 13 

Společná ustanovení o členství v orgánech družstva 

1. Funkční období členů představenstva a členů kontrolní komise je 5 let. 

2. Členové orgánů družstva mohou být do funkce voleni opětovně. 

3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 

4. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen 

oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal 

orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším 

zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do jednoho měsíce. Po marném 

uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 

 

Čl. 14 

Volby 

1. Volené orgány družstva se volí obvykle tajným hlasováním. 

2. Dochází-li k volbě voleného orgánu družstva v průběhu funkčního období, než byly dříve 

zvoleny ostatní volené orgány družstva, členská schůze tento orgán volí jen na zbývající část 

funkčního období, ostatních volených orgánů družstva. 

 

Čl. 15 

1. Za řádnou přípravu voleb na příští funkční období odpovídá představenstvo, které 

k zabezpečení úkolů s tím spojených může zřídit komisi pro přípravu voleb. 
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2. Kandidáti do volených orgánů družstva se mohou přihlásit do voleb nejpozději do 3 dnů před 

konáním členské schůze. 

 

 

Čl. 16 

Pro řízení voleb orgánů družstva volí členská schůze veřejným hlasováním na návrh 

představenstva volební komisi. 

 

Čl. 17 

Návrhy kandidátů do orgánů družstva předkládá členské schůzi volební komise. 

 

Čl. 18 

1. Představenstvo družstva zajistí vypracování volebních seznamů členů družstva a zhotovení 

volebních lístků se jmény navržených kandidátů. 

2. Hlasovací lístky, kde jsou navržení kandidáti, vydá volební komise podle seznamu voličů, na 

kterém se vyznačí výdej lístků jednotlivým voličům. 

3. Volby budou členskou schůzí provedeny v jednom dni a hodině. 

 

Čl. 19 

Způsob voleb 

1. Volbu předsedy a místopředsedy představenstva družstva provádí výhradně členská schůze 

družstva.  

2. Volba předsedy, místopředsedy a předsedy kontrolní komise se provádí obvykle tajným 

hlasováním z jednoho nebo více kandidátů. 

3. Volba představenstva družstva a kontrolní komise se provádí obvykle tajným hlasováním. 

4. V případě tajných voleb obdrží každý člen družstva od volební komise hlasovací lístky se 

jmény navržených kandidátů. Převzetí hlasovacích lístků stvrdí člen družstva svým podpisem. 

V odděleném prostoru, ve kterém je umístěna zapečetěná volební urna, přeškrtne volič na 

hlasovacím lístku celé jméno kandidáta, s nímž nesouhlasí a hlasovací lístek vhodí do volební 

urny. 

5. Po skončení voleb odpečetí volební komise volební urnu, sečte hlasy pro jednotlivé 

kandidáty. Platný je pouze takový hlasovací lístek, na kterém nezůstane vyšší počet volených 
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kandidátů, než má být členů voleného orgánu. Výsledky hlasování zapíše volební komise do 

protokolu.                                                                                                                                                                                                                              

Byl-li počet kandidátů stejný nebo nižší než počet volených míst ve voleném orgánu, jsou 

zvoleni ti kdo získali nadpoloviční většinu hlasů z hlasů přítomných členů včetně plných mocí.                                                                                                                                                                                                    

Byl-li počet kandidátů vyšší než počet volených míst, seřadí kandidáty v pořadí dle 

dosaženého počtu hlasů sestupně. Členské schůzi oznámí kandidáty vybrané dle pořadí 

v počtu volených členů voleného orgánu. Členská schůze hlasuje o jednotlivých kandidátech 

veřejným hlasováním a zvolen je ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů z hlasů přítomných 

členů včetně plných mocí.  

6. Nebyl-li při volbě předsedy, místopředsedy a předsedy kontrolní komise z více navržených 

kandidátů na tuto funkci zvolen nadpoloviční většinou, zajistí volební komise opakované 

volby předsedy, místopředsedy a předsedy kontrolní komise družstva, pokud možno ještě na 

téže členské schůzi. V opakovaných volbách může kandidovat pouze ten, kdo získal ve 

volbách největší počet hlasů. Členská schůze může rozhodnout, že opakovaná volba se 

provede veřejným hlasováním. 

7.  Jestliže předseda družstva nebude zvolen ani v opakovaných volbách nadpoloviční většinou, 

je představenstvo družstva povinno připravit a vyhlásit nové volby předsedy družstva, pro 

které platí v plném rozsahu ustanovení o volbách a opakovaných volbách s tím, že pro nové 

volby mohou být navrženi kandidáti, kteří nebyli v prvních volbách zvoleni, ale i kandidáti jiní. 

Do dne provedení nových voleb vykonává funkci předsedy družstva dosavadní předseda. 

8. Výsledky voleb zapíše volební komise do protokolu o volbě, který všichni členové volební 

komise podepíší. Poté předseda volební komise seznámí s výsledky voleb členskou schůzi 

formou přečtení závěrečného protokolu o volbách, který obsahuje zejména vyhodnocení 

platnosti voleb a jejich výsledky. 

  

Čl. 20 

 Zpráva volební komise a volební lístky budou v družstvu archivovány po dobu 5 ti let od 

skončení voleb. 

 

Čl.21 

Tímto Jednacím a volebním řádem se ruší Jednací a volební řád schválený členskou schůzí dne 26.3. 

1993. 

Čl. 22 

Tento Jednací a volební řád byl schválen členskou schůzí  

dne ………………………………………….............. 2017. 


