Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, IČ: 64259439
JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČLENSKÉ SCHŮZE
konané dne 28. dubna 2022
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Jednání členské schůze se řídí jednacím a volebním řádem, schváleným v úvodu členské schůze.
Pořad členské schůze je dán programem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi.
Do volby předsedajícího členské schůze řídí členskou schůzí předseda představenstva. Osobu předsedajícího navrhne ke
zvolení členské schůzi představenstvo. Osobu předsedajícího můžou navrhovat i jednotliví členové družstva. O návrh na
osobu předsedajícího nechá hlasovat členskou schůzi předseda družstva, přičemž nejdříve se hlasuje o návrhu
představenstva. Po zvolení předsedajícího členské schůze řídí jednání členské schůze osoba zvolená jako předsedající
(dále jen „Předsedající“). Osoby, které mají být členskou schůzí voleny do pracovních orgánů, jsou na členské schůzi
přítomny od jejího zahájení a vykonávají své funkce tak, aby průběh jednání mohl být spolehlivě ověřen.
Při jednání členské schůze uděluje vystupujícím slovo Předsedající, zpravidla v pořadí, v jakém se do diskuse přihlásili.
Do diskuse lze přihlásit návrhy zvednutím ruky.
Návrhy na usnesení ke schválení předkládá představenstvo. V případě členem písemně podaného protinávrhu, se nejprve
hlasuje o návrhu představenstva, poté o protinávrzích členů, a to v pořadí, v jakém byly vzneseny.
Hlasování na členské schůzi se provádí aklamací, zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém má člen vyznačen
počet hlasů v souladu s článkem 19, odstavec 7 stanov družstva.
Jeden hlas má každý člen v případě hlasování o věcech uvedených v § 650 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních
společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a čl. 19 odst. 7 stanov družstva.
Předsedající pokládá při hlasování otázku: kdo je „PRO“, kdo je „PROTI“ a kdo se „ZDRŽEL“ hlasování.
Sčitatelé po každém hlasování oznámí Předsedajícímu výsledky hlasování, které Předsedající schůze vyhlásí.
Za přípravu voleb členů představenstva a kontrolní komise zodpovídá představenstvo družstva. Volby řídí volební
komise. Návrhy na kandidáty do představenstva a kontrolní komise předkládá představenstvo družstva nebo členové
družstva.
Při volbě členů orgánů se volí pomocí kandidátky se jmény navržených kandidátů. Společnou kandidátku s počtem
hlasů dle členského vkladu (počet hlasů nesmí být upravován, jinak je společná kandidátka neplatná) obdrží člen při
prezenci. Kandidátka může být doplněná jmény veřejně navržených kandidátů, kteří jsou na členské schůzi přítomni, a
kteří s kandidaturou souhlasí a veřejně prohlásí svoji způsobilost ve smyslu příslušného ustanovení ZOK. Za právnickou
osobu vykonává práva a povinnosti spojené s členstvím v orgánech družstva písemně zmocněná fyzická osoba.
Kandidátka na volbu členů představenstva družstva a kandidátka na volbu členů kontrolní komise je platná při
zakřížkování nejvýše takového počtu kandidátů na člena představenstva družstva a kandidátů na člena kontrolní komise,
který je uveden ve stanovách družstva MLÉKO CZ.
Kandidátku vloží člen do volební urny. Volební komise sečte platné hlasy na kandidátkách. Není-li zvoleno tolik
kandidátů, kolik je míst v představenstvu družstva nebo v kontrolní komisi, na která se volba provádí, koná se další kolo
voleb, do kterého postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v počtu tolika kandidátů, kolik zbývá míst
v představenstvu družstva nebo v kontrolní komisi a jeden další kandidát z kandidátky. Nejsou-li ani tak zvoleni členové
představenstva družstva nebo kontrolní komise v počtu odpovídajícím stanovám, provádí se další kola voleb do té doby,
než je představenstvo družstva nebo kontrolní komise zvolena. Další kola voleb členů představenstva družstva a
kontrolní komise probíhá již aklamací, a to zvednutím hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet hlasů, který
hlasující reprezentuje. Pro platné zvolení je třeba nadpolovičního počtu přítomných hlasů členů zúčastněných na členské
schůzi.
O provedené volbě se vyhotoví zápis, který obsahuje výsledky hlasování. Zápis podepisuje předseda volební komise a
vše se archivuje po dobu volebního období.
O členské schůzi se vyhotoví zápis, který obsahuje výsledky hlasování. Zápis podepisuje zapisovatel, ověřovatelé
zápisu, předseda a místopředseda představenstva. Zápis ze členské schůze se uchovává po dobu existence družstva.
V průběhu členské schůze bude povinnost toho, kdo odchází ze sálu, předat hlasovací lístek mandátní komisi.
V případě nejasnosti při aplikaci schváleného jednacího a volebního řádu členské schůze je rozhodující slovo
Předsedajícího schůze.
VIAMILK CZ družstvo
představenstvo

