
 

 

INFORMACE DELEGÁTŮM SBD PORUBA  
dle čl. 92 stanov družstva 

 
 

 
 
 
Vážení delegáti, 
 
představenstvo Stavebního bytového družstva Poruba dne 13.02.2020, usnesení č.  26/20 vyhlásilo 
volby do představenstva a kontrolní komise SBD Poruba, které se měly uskutečnit na shromáždění 
delegátů dne 26.05.2020 v souvislosti s končícím pětiletým funkčním obdobím.   
 
Dne 07.05.2020 jsme zveřejnili informaci o odložení termínu konání shromáždění delegátů z důvodu 
vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru. 
 
Vzhledem k současné mimořádné situaci, ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR 
a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, není opakovaně možné konat shromáždění delegátů 
prezenčním způsobem. 

Ustanovení § 18 odst. 2 a § 19 zákona č. 191/2020 Sb. umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné 
formě (per rollam). Za tím účelem stanovilo představenstvo družstva podmínky, za kterých bude 
rozhodování per rollam v družstvu možné.  

Tyto níže uvedené podmínky stanovené představenstvem družstva se uplatní pro všechna budoucí 
rozhodování shromáždění delegátů družstva mimo zasedání v případech, kdy to umožní zvláštní zákon.  

 
 

 
 ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA 

Stavebního bytového družstva SBD Poruba 
 
 

Stavební bytové družstvo Poruba, IČO: 004 08 441, se sídlem Porubská 1015/17, Poruba, 708 00 
Ostrava, zapsané v veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod zn. Dr XXII vložka 
392 (dále jen „SBD Poruba“)  
 
Představenstvo SBD Poruba dne 13.04.2021 usnesením 33/21 stanovilo v souladu s §18 odst. 2 a § 19 
odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb.  podmínky rozhodování per rollam (rozhodování mimo zasedání 
v písemné formě) shromáždění delegátů tak, aby družstvo bylo schopno přijímat rozhodnutí 
i v případě, kdy nebude možné konat obvyklým způsobem shromáždění delegátů vzhledem 
k současné situaci – ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími 
mimořádnými opatřeními:  

Podmínky pro rozhodování shromáždění delegátů per rollam:  

1) Mimo zasedání může být rozhodováno o všech záležitostech spadajících do působnosti 
shromáždění delegátů.  



2) Představenstvo zašle návrh rozhodnutí na adresu delegátů uvedenou v seznamu delegátů 
a uveřejní jej v souladu s Čl. 92 Stanov SBD Poruba na úřední desce družstva a webových 
stránkách. Návrh musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, podklady 
potřebné pro jeho přijetí nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má delegát 
vyjádřit. Lhůta k vyjádření činí 20 dnů od doručení návrhu.   

3) K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření souhlasu, nesouhlasu nebo zdržení 
se delegáta s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním 
podpisem delegáta na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Za delegáta může hlasovat 
náhradník. Nedoručí-li delegát družstva představenstvu svůj souhlas s návrhem usnesení ve lhůtě 
20 dnů od doručení návrhu delegátu, platí, že nesouhlasí. Jakákoli doplnění, podmínky nebo jiné 
výhrady na vyjádření, se považují za vyjádření nesouhlasu.  

4) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech zvolených delegátů družstva (každý delegát má tolik 
hlasů, kolik hlasů mají členové zařazeni do volebního obvodu, ve kterém byl zvolen, rozhodný 
je počet členů zařazených do volebního obvodu k sedmému dni předcházejícímu dni zaslání 
návrhu rozhodnutí), ledaže obecně závazný právní předpis nebo stanovy družstva vyžadují vyšší 
počet hlasů. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž uplynul poslední den lhůty stanovené 
pro doručení vyjádření družstvu, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.  

5) Představenstvo oznámí delegátům družstva výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení jim 
oznámí též celý obsah přijatého usnesení (doručením a zveřejněním dle Čl. 92 Stanov SBD Poruba). 
 

Hlasování členů představenstva o výše uvedených podmínkách:  
přítomni členové představenstva: 
Ing. Šárka Bakalářová, dipl. ek., 
JUDr. Josef Blažek (Plná moc udělena JUDr. Hrubému),  
JUDr. Václav Hrubý,  
Karla Lukašíková, 
Ing. Jindřich Zbranek, 
z toho hlasovalo pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0 
 
 
 
JUDr. Václav Hrubý v.r. 
předseda představenstva   
 
 
 
Ing. Jindřich Zbranek v.r. 
místopředseda představenstva 


