
Volební řád 

Pro volbu delegátů na shromáždění delegátů Lidového bytového družstva v Olomouci 

 

Čl. 1 

1) Podle čl.71 stanov družstva představenstvo určuje a zrušuje volební obvody delegátů a 

stanovuje jejich počet na nejbližší volební období i podmínky  volby delegátů. 

2) Představenstvem budou zřízeny volební obvody tak, aby co nejlépe a podle zákona bylo 

vyhověno poměrnému zastoupení všech členů LBD.  

Čl. 2 

1) Za každý volební obvod je volen jeden delegát a jeden jeho náhradník z řad členů 

zařazených do volebního obvodu. Na stanovený volební obvod je volen též jeden náhradník 

delegáta. Každý člen družstva je zařazen do některého z volebních obvodů, žádný člen družstva 

nesmí být zařazen do více volebních obvodů. Zánikem volebního obvodu zaniká i funkce 

delegáta a náhradníka delegáta. 

2) Delegáta volí a odvolávají členové zařazení do volebního obvodu, při volbě nebo 

odvolání delegáta má každý člen družstva jeden hlas. Právo volit má i člen družstva, který je v 

prodlení se splněním vkladové povinnosti. O zvolení delegáta nebo jeho odvolání musí být 

vyhotoven zápis ze schůze volebního obvodu. Zápis je dokladem o řádné volbě delegáta nebo 

o řádném rozhodnutí o jeho odvolání. 

3) Změna počtu členů zařazených do jednotlivých volebních obvodů nemá za následek 

zánik funkce dosavadních delegátů, ani konání nových voleb delegátů. 

4) Volby delegátů zajišťuje a organizuje představenstvo. Svolání schůze volebního obvodu 

se oznamuje písemnou pozvánkou zaslanou všem členům volebního obvodu na adresu 

bydliště člena uvedenou v seznamu členů popřípadě na jinou doručovací adresu oznámenou 

členem a to nejpozději 10 dní před dnem konání schůze volebního obvodu. Z důvodu zajištění 

lepší organizace, a pokud žádný z členů volebního obvodu proti tomu nevznese písemnou 

námitku, lze delegáta a jeho náhradníka zvolit také na základě písemného vyjádření členů 

volebního obvodu; 

5) Pro zvolení delegáta a jeho náhradníka na schůzi volebního obvodu je nutná přítomnost 

nadpoloviční většiny všech členů volebního obvodu. Zvolen je delegát, který získal 

nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů volebního obvodu. V případě písemné volby je 

zvolen ten delegát a náhradník, který obdrží písemně nadpoloviční počet hlasů všech členů 

volebního obvodu. Při volbě a odvolání delegáta má každý člen 1 hlas.  

6) Delegát a jeho náhradník je volen na funkční období pěti let.  

7) Funkce delegáta zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením z funkce nebo také 

volbou nového delegáta.  



8) Delegát může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným do sídla 

družstva. Delegáta lze rozhodnutím členů volebního obvodu, kde byl zvolen, kdykoli z funkce 

odvolat. 

9) Družstvo vede seznam delegátů.  Do seznamu delegátů je zapisováno jméno a bydliště 

delegáta, popřípadě jím určená jiná adresa pro doručování, den vzniku, den a důvod zániku 

jeho funkce.  Údaje v seznamu delegátů včetně jejich změn družstvo uchovává po dobu deseti 

let ode dne zániku funkce delegáta, jehož se údaje týkají. 

10) Delegát je povinen vykonávat svoji funkci osobně, jednat v souladu se zájmy členů 

zařazených do volebního obvodu, v němž byl zvolen, informovat členy volebního obvodu, 

který zastupuje, o svolání shromáždění delegátů, o navrženém programu shromáždění 

delegátů a vyžádat si jejich pokyny a jednat v souladu s většinovým názorem členů volebního 

obvodu, informovat o průběhu a výsledcích shromáždění delegátů i o přijatých rozhodnutích. 

11) Delegát je povinen zúčastnit se shromáždění delegátů. Delegát, který se nemůže zúčastnit 

shromáždění delegátů, informuje neprodleně o této skutečnosti svého náhradníka a vyrozumí 

jej o svolání shromáždění delegátů a předá mu veškeré podklady a informace. 

12) Za každého delegáta může být zvolen pouze jeden náhradník delegáta. Pokud se delegát 

nemůže zúčastnit shromáždění delegátů, je oprávněn se jej zúčastnit a na něm hlasovat 

náhradník delegáta. Při výkonu funkce má náhradník delegáta stejná práva a povinnosti jako 

delegát, ustanovení stanov a jiných právních předpisů o delegátech se pro náhradníka 

delegáta použijí obdobně. 

13) Dnem zániku funkce delegáta se jeho náhradník stává delegátem na zbytek funkčního 

období, na které byl delegát, jehož funkce zanikla, zvolen, nedojde-li k zániku funkce volbou 

nového delegáta. 

 

Čl. 3 

 

1) Představenstvo obeznámí všechny členy družstva s nově vytvořenými volebními obvody a 

to vyvěšením na webových stránkách družstva. O konkrétním zařazení se člen může 

informovat telefonicky v kanceláři LBD. 

 

 

Tento volební řád byl schválen představenstvem dne 5.února 2020 a tímto dnem nabývá 

platnosti a účinnosti. 


