
 

Jednací  řád 
pro členskou schůzi Zemědělského družstva Úžice konanou dne 29. března 2018 od 18:00 hodin 

v sále Obecního úřadu v Úžicích. 

 

Čl. 1 

1. Jednací řád upravuje zásady v souvislosti s jednáním a hlasováním členů na členské schůzi. Jednací 

řád je vyvěšen na přístupném místě u prezence hodinu před jednáním. 

 

2. Členskou schůzi zahajuje pověřený člen představenstva, který seznámí členskou schůzi, zda je 

usnášení schopná dle stanov. Seznámí s programem členské schůze dá o něm hlasovat. 

 

3. Členská schůze při zahájení, do doby schválení jednacího řádu, hlasuje aklamací v souladu se 

stanovami družstva.  

 

4. Jednací řád schvaluje členská schůze na začátku jednání členské schůze v rámci organizačních věcí, 

spolu s volbou předsedajícího, komisí a ostatních orgánů této členské schůze. Zvolený předsedající 

dále řídí členskou schůzi dle schváleného programu. 

 

5. Členská schůze jako nejvyšší orgán družstva je oprávněna rozhodovat usnesením o záležitostech 

družstva v souladu se stanovami družstva. Návrh na usnesení členské schůze připravuje dle stanov 

představenstvo družstva. 

Konečné znění návrhu na usnesení upravené návrhovou komisí předkládá členské schůzi na výzvu 

předsedajícího předseda návrhové komise. 

 

6. K platnosti usnesení na členské schůzi je nezbytná účast nadpoloviční většiny členů družstva, 

včetně zastoupených dle plných mocí. Při hlasování má každý člen jeden hlas. K přijetí návrhu 

usnesení je potřebný souhlas většiny hlasů přítomných členů. 

Pro stanovení počtu přítomných členů, včetně zastoupených dle plných mocí a počtu hlasů na členské 

schůzi je rozhodující stav zjištěný mandátovou komisí dle prezenčních listin.  

 

7. Členská schůze rozhoduje o jednotlivých záležitostech v její působnosti a s tím spojených 

usneseních veřejným hlasováním /aklamací/ a provádí se zvednutím ruky s hlasovacím lístkem 

/kartou/ s vyznačeným počtem hlasů na výzvu předsedajícího, k předloženému návrhu buď „pro“, 

nebo „proti“, nebo „zdržel se“. Při zřejmé většině „pro“, se sčítají pouze hlasy „proti“ a „zdržel se“. 

Na hlasovacích lístcích /kartách/ je vyznačen počet hlasů se započtením hlasů zastupovaných členů 

dle plné moci. 

 

8. V případě, že je vznesen protinávrh v rozhodované záležitosti, nechá předsedající nejdříve hlasovat 

o návrhu představenstva a není-li přijat dá hlasovat o protinávrhu. 

 

Čl. 2 

Tento jednací řád tvoří přílohu a nedílnou součást zápisu z členské schůze. 

 

V Úžicích dne 29. března 2018 

 


