JEDNACÍ ŘÁD
členské schůze J e d n o t y , spotřebního družstva v Tachově.

Článek I
ÚČAST NA ČLENSKÉ SCHŮZI

Členská schůze byla svolána podle § 636 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
1.

2.

Každý člen družstva je oprávněn účastnit se členské schůze, hlasovat na ní a uplatňovat své
návrhy. Člen družstva prokazuje svou oprávněnost účasti na členské schůzi svým podpisem do
prezenční listiny členů družstva po předložení průkazu totožnosti.
Může tak činit osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce
nepřítomného člena družstva na základě plné moci je povinen před zahájením členské schůze
odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným členem družstva,
z níž vyplývá i rozsah zástupcova oprávnění v souladu s § 635 odst. 2, zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Článek II
ŘÍZENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

1.
2.
3.

Za řádný průběh členské schůze odpovídá představenstvo družstva, které k jejímu řízení
ustanovuje řídícího členské schůze (dále také jen „řídící“) a pracovní předsednictvo.
Řídící předloží ke schválení návrh programu jednání navržený představenstvem. O schválení
programu se hlasuje veřejným hlasováním.
Členská schůze schvaluje svůj jednací řád a v případě potřeby i volební řád, o jejich schválení
se hlasuje veřejným hlasováním.
Článek III
PRACOVNÍ KOMISE ČLENSKÉ SCHŮZE

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

K zajištění svého jednání volí členská schůze ze svého středu pracovní komise a stanoví jejich
úkoly. Složení komisí navrhuje pracovní předsednictvo.
Pracovní komise volí ze svého středu předsedu komise, který řídí jednání komise a podává
členské schůzi zprávy o činnosti komise, případně předkládá návrhy k rozhodnutí a/nebo
výsledky usnesení komise. Komise rozhoduje samostatně o způsobu volby svého předsedy.
Jednání pracovní komise je uzavřené a jejího jednání se účastní pouze členové komise.
Na výzvu komise k objasnění specifických odborných stanovisek si komise může vyžádat účast
dalších osob. Při rozhodování komise má každý člen právo jednoho hlasu. Pracovní komise se
usnáší prostou většinou hlasů svých členů za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů,
přičemž sama rozhoduje o způsobu rozhodování.
Každý z členů je oprávněn v průběhu jednání předkládat komisi své návrhy, připomínky a
doporučení. O způsobu vyřízení těchto podnětů informuje členskou schůzi předseda komise.
Zápisy z jednání komisí podepisuje předseda komise spolu se všemi dalšími členy.
Mandátová komise podává členské schůzi zprávu o počtu přítomných členů a hostů, osvědčuje
schopnost členské schůze se usnášet. V případě odchodu nebo příchodu člena v průběhu
jednání zaznamená čas odchodu nebo příchodu a kontroluje celkové počty přítomných při
hlasování. Ke sčítání hlasů jsou určeny skrutátorky.
Návrhová komise připravuje z obsahu jednání, návrhů členů a diskuzních vystoupení návrh
na usnesení členské schůze.
Volební komise organizuje, řídí průběh voleb, zjišťuje a vyhlašuje výsledky voleb členů
orgánů družstva. Volební komise pracuje také při postupu dle čl. VI, odst. 5 tohoto jednacího
řádu. Volební komise se volí a pracuje pouze v případě její potřeby.

Článek IV
DISKUZE

1.

2.

3.

4.
5.

Každý člen má právo účasti v diskuzi, ostatní účastníci jednání členské schůze se mohou
zúčastnit diskuse po předchozím souhlasu pracovního předsednictva. Do diskuze se hlásí člen
předem odevzdáním vyplněného formuláře pro přihlášku do diskuze nebo v průběhu jednání
zvednutím ruky. Slovo přiděluje diskutujícím řídící členské schůze.
V případě, že počet diskutujících nasvědčuje tomu, že bude ohrožen uvažovaný časový limit
členské schůze, je řídící oprávněn nechat hlasovat o časovém limitu jednotlivých diskuzních
vystoupení, příspěvek nesmí být zpravidla delší než 3 minuty.
V průběhu diskuzního příspěvku nesmí být diskutující přerušován, k přerušení je oprávněn
výlučně řídící členské schůze. Po předchozím upozornění, že diskuzní příspěvek se odchyluje
od projednávané tématiky je oprávněn řídící odejmout diskutujícímu slovo.
Členům představenstva a kontrolní komise se udělí slovo, kdykoliv o to požádají.
Člen, který v diskuzi nevyčerpal svůj příspěvek, může jej předat pracovnímu předsednictvu
písemně. Všechny písemné příspěvky a návrhy se stanou součástí protokolu z jednání členské
schůze.
Článek V
VOLBY

Organizace a průběh voleb se řídí samostatně schváleným volebním řádem členské schůze.
Volební řád se schvaluje pouze v případě konání voleb do orgánů družstva.
Článek VI
ROZHODOVÁNÍ A HLASOVÁNÍ

1.
2.

3.
4.
5.

Rozhodování a hlasování se řídí platnými Stanovami družstva.
V případě podání pozměňovacích návrhů se hlasuje vždy nejdříve o každém pozměňovacím
návrhu samostatně v pořadí, v jakém byly podány, poté se hlasuje o úplném znění návrhu jako
celku nebo po částech podle rozhodnutí řídícího členské schůze.
Hlasuje se veřejně zvednutím ruky (aklamací) s hlasovacím lístkem, pokud nebylo rozhodnuto
jinak.
V případě tajného hlasování se členská schůze usnese na organizaci a průběhu tajného
hlasování.
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků tajného hlasování provádí volební komise.
Článek VII
PROTOKOL O JEDNÁNÍ

1.

2.

O průběhu jednání členské schůze se pořizuje protokol, který podepisují všichni členové
pracovního předsednictva. K protokolu se připojí zápisy z jednání komisí a předané diskuzní
příspěvky členů, které nebyly předneseny.
Z průběhu jednání členské schůze se pořizuje notářský zápis v případě schvalování změn ve
Stanovách družstva, resp. při schvalování změn zápisu ve veřejném rejstříku.
Článek VIII
ÚČINNOST JEDNACÍHO ŘÁDU

Tento jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení na členské schůzi.

V Tachově, dne 13. 7. 2021

