
 

 

Rozhodnutí představenstva  
o způsobu volby členů představenstva a členů kontrolní komise v souvislosti s přijetím opatření ke 

zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARSCoV-2 při rozhodování orgánů družstva  
 
 
Představenstvo na základě čl. 21 odst. 1 Stanov dle § 19 za užití § 18 odst. 2 zák. č. 191/2021 Sb., o 
některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se 
soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona 
a občanského soudního řádu  
 

vydává  
 
tento zvláštní volební řád pro volby členů představenstva a kontrolní komise (včetně předsedy kontrolní 
komise) způsobem per rollam  
 
 
(I) Příprava volby, pověření k přípravě volby přípravě volby 
 

1) Konání volby některého z členů představenstva nebo kontrolní komise (včetně předsedy 
kontrolní komise) na členské schůzi nebo shromáždění delegátů způsobem per rollam oznámí 
předseda představenstva družstva nejméně 10 dní přede dnem zahájení členské schůze nebo 
shromáždění delegátů konané per rollam, tj. dnem doručení návrhu rozhodnutí v rámci 
rozhodování per rollam ve smyslu § 652 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v 
platném znění, všem delegátům, a to uveřejněním na informační desce družstva a současně 
doručením na elektronickou adresu každého z delegátů, jak jsou zapsáni v seznamu delegátů 
družstva. 

 
2) Předseda představenstva v oznámení pověří některého z členů družstva nebo zaměstnance 

družstva k provádění přípravy volby (pověřená osoba), přičemž současně v oznámení uvede:  
 

a) den konání volby, resp. lhůtu k vyjádření se k návrhu dle § 652 zák. č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích, 

b) označení orgánu, do něhož má být volba konána,  
c) označení funkce v orgánu, do něhož má být volba konána, 
d) stanovení lhůty k podání přihlášky kandidáta na člena voleného orgán, nikoli kratší 7 

dní ode dne oznámení volby, 
e) rámec konání volby jako členské schůze nebo shromáždění delegátů (působnost),  
f) zákonné podmínky pro výkon funkce člena voleného orgánu a vymezení překážek 

pro výkon funkce člena voleného orgánu. 
 

3) Podáním přihlášky kandidát souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly způsobem dle tohoto 
rozhodnutí zveřejněny. 

 
4) Přihláška musí obsahovat nejméně následující údaje a přílohy: 

 
a) jméno a příjmení kandidáta, rok jeho narození,  
b) povolání kandidáta (zaměstnání, údaj o podnikatelské činnosti, služební poměru 

apod.),  
c) označení funkce, na níž se kandidát uchází (volená funkce) a označení orgánu, v němž 

funkce má být vykonávána, 
d) kontaktní elektronickou adresu kandidáta,  
e) označení členské samosprávy, k níž kandidát přísluší, 
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f) prohlášení kandidáta, že splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce člena voleného 
orgánu a souhlas s uvedením do funkce člena voleného orgánu 
 

 
5) K přihláškám doručeným po lhůtě, jak byla dle čl. I. odst. 2 tohoto rozhodnutí zveřejněna, se 

nepřihlíží. Stejně tak se nepřihlíží k přihláškám podmíněným, obsahujícím výhradu, 
nesrozumitelným, neúplným či jinak neurčitým, nedojde-li k odstranění takové vady před 
uplynutím lhůty dle čl. I. odst. 2 tohoto rozhodnutí.  

 
6) Pověřená osoba na základě došlých a platných přihlášek bezodkladně sestaví kandidátní 

listinu, na níž uvede základní údaje kandidáta, a to nejméně: 
 

a) jména a příjmení kandidáta, rok jeho narození,  
b) povolání kandidáta (zaměstnání, údaj o podnikatelské činnosti, služební poměru 

apod.),  
c) označení volené funkce a orgánu, v němž má být vykonávána,  
d) kontaktní elektronickou adresu kandidáta,  
e) označení členské samosprávy, k níž kandidát přísluší, 
f) prohlášení kandidáta obsahující důvody, pro něž se rozhodl účastnit volby (volební 

program), bylo-li to přílohou přihlášky. 
 

7) Kandidátní listinu ověří kontrolní komise tak, že ji podepíše její předseda a některý její člen, 
jinak je taková kandidátní listina neplatná a nelze na jejím podkladě konat volbu.  

 
8) Ověřenou kandidátní listinu představenstvo družstva zahrne do návrhu rozhodnutí v rámci 

rozhodování per rollam ve smyslu § 652 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v 
platném znění.  

 
9) Pověřený člen zajistí zpracování volebních lístků tak, že je veden zvlášť hlasovací lístek 

jednotlivě k volené funkci, na němž jsou vyznačena jména všech kandidátů na tuto funkci s 
vymezeným prázdným místem u každého jména kandidáta pro účely jeho označení křížkem.  

 
10) Předchozí ustanovení se užijí přiměřeně rovněž pro případ svolání členské schůze nebo 

shromáždění delegátů oprávněnými členy nebo delegáty nebo kontrolní komisí ve smyslu § 
639 odst. 3, § 640 a § 685 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, přitom úkony 
předsedy představenstva činí osoba ze zákona oprávněná svolat členskou schůzi nebo 
shromáždění delegátů.  

 
(II)  Volba člena orgánu družstva, členskou schůzí, shromážděním delegátů  
 

1) Volba proběhne tak, že hlasovací lístek v podobě, jak ukládá ustanovení čl. I odst. 9 tohoto 
rozhodnutí bude zahrnut v návrhu rozhodnutí spolu s označením lhůty pro doručení 
vyjádření ve smyslu § 653 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

 
2) Připouští se zahrnutí více hlasovacích lístků v jenom návrhu rozhodnutí, je-li při rozhodování 

per rollam uskutečněna volba více členů orgánů družstva.  
 

3) Své právo volit člena voleného orgánu člen družstva nebo delegát projeví tak, že na hlasovací 
lístek ke jménu kandidáta (na k tomu vymezené prázdné místo u jména kandidáta), pro něhož 
hlasuje, připojí křížek a ve lhůtě k tomu určené v návrhu rozhodnutím per rollam, spolu s 
návrhem celého rozhodnutí hlasovací lístek doručí družstvu. 

 



 

 

4) Připouští se doručení návrhu pomocí prostředků komunikace na dálku (elektronicky, faxem 
apod.).  

 
5) Zvolen je ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů všech členů družstva nebo 

delegátů.  
 

6) Pro případ, že není zvolen žádný kandidát, koná se druhé kolo volby, jehož se účastní jen ti 
kandidáti, kteří postupem dle předchozích ustanovení dosáhli nejvyššího a druhého 
nejvyššího počtu hlasů. Ustanovení o přípravě (první) volby dle tohoto rozhodnutí se užijí 
přiměřeně s tím, že se nepodávají přihlášky.  

 
7) Není-li ani ve druhém kole zvolen žádný z kandidátů, koná se nová volba dle tohoto 

rozhodnutí znovu.  
 

8) Pro případ odstoupení kandidáta z volby v druhém kole, volba pokračuje se zbývajícím 
kandidátem a není-li ani ten zvolen nadpolovičním počtem hlasů všech členů družstva nebo 
delegátu, koná se volba dle tohoto rozhodnutí znovu.  

 
(III) Závěrečná a přechodná ustanovení  
 

1. Toto rozhodnutí je platné a účinné po dobu účinnosti ustanovení hlavy IV zák. č. 191/2021 
Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby 
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně 
insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. 

 
2. Volba oznámená dle tohoto rozhodnutí se dle něj dokončí bez ohledu na předchozí 

ustanovení.  
 
V Českém Krumlově dne 24.5.2021 
 
 
 
Ing. Jan Štaberňák v.r. 
předseda představenstva  
 
Vyvěšeno dne 27.5.2021 
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