Příloha k pozvánce na valnou hromadu

Jednací řád
1.

Na valné hromadě mohou akcionáři (ať již jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců) vykonávat svá
práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a obdržet v souladu se zákonem vysvětlení záležitostí
týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených
na valnou hromadu nebo pro výkon� jeho akcionářských práv na ní; tím není dotčena možnost poskytnout vysvětlení
dodatečně v souladu s § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Za podmínek vyplývajících ze zákona a stanov
mohou akcionáři přímo na valné hromadě rovněž uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionáři, členové představenstva
a dozorčí rady mohou také podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise
z valné hromady.

2.

Žádosti o vysvětlení a protesty podávají akcionáři, případně členové představenstva a dozorčí rady, předsedovi valné
hromady zpravidla písemnou formou předáním do informačního střediska. Při podání je nutno specifikovat, zda jde
o žádost o vysvětlení nebo protest. Písemné žádosti o vysvětlení a protesty budou opatřeny pod vlastním textem
čitelným podpisem akcionáře. V rozsahu, ve kterém mohou akcionáři za podmínek vyplývajících ze zákona a stanov
uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy, se tento odstavec vztahuje i na ně.

3.

Představenstvo společnosti je povinno v souladu se zákonem a stanovami společnosti zajistit podání vysvětlení,
o které akcionáři požádají.

4.

Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen,
hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je
předložený návrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.
Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy
akcionářů řádně a včas podanými k bodu pořadu valné hromady, o němž má být hlasováno.
Po zahájení valné hromady pracovníci prezence zaznamenají u každého akcionáře, který se dostaví (ať již osobně
nebo prostřednictvím svého zástupce) po zahájení valné hromady, do prezenčních listin čas jeho příchodu a každý
akcionář, který předčasně opustí valnou hromadu, potvrdí svým podpisem v prezenční listině čas svého odchodu tak,
aby se v případě potřeby mohla zjistit jmenovitě přítomnost akcionářů při každém hlasování.

5.

Akcionáři hlasují hlasovacími lístky. Akcionář odpovídá za jejich neoprávněné použití. Hlasování se provádí dle pokynu
předsedy valné hromady tak, že akcionář vyjádří svou vůli ohledně navrženého usnesení odevzdáním hlasovacího
lístku s určeným pořadovým číslem k danému hlasování a s natištěným textem PRO nebo PROTI. Akcionář hlasovací
lístek před odevzdáním podepíše. V případě, že akcionář nechce k danému usnesení hlasovat a chce se tak hlasování
zdržet, neodevzdá hlasovací lístek, čímž se zdrží hlasování.
Za neplatné jsou považovány takové hlasovací lístky, z nichž v dobré víře nelze zjistit vůli akcionáře.
Dojde-li k omylu akcionáře před odevzdáním hlasovacího lístku, je nutno v prostoru registrace akcionářů požádat
o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora). Skrutátor zjistí vůli akcionáře a umožní mu hlasovat
v souladu s ní.
V případě ztráty hlasovacího lístku je možno v prostoru registrace akcionářů požádat skrutátory o vystavení duplikátu.
O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.

6.

Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají vhozením do určené hlasovací schránky. Pokud je v pozvánce na valnou
hromadu k určitému bodu pořadu valné hromady navrženo více hlasování, budou se hlasovací lístky týkající se všech
těchto hlasování odevzdávat najednou s rozlišením podle určených pořadových čísel k jednotlivým těmto hlasováním.
Skrutátoři po každém hlasování okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu
hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, případně že nebude dosaženo počtu hlasů potřebného
k rozhodnutí o navrženém usnesení, předsedající dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném
výsledku hlasování, se kterým seznámí valnou hromadu a valná hromada pokračuje projednáváním dalších bodů
pořadu jednání. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise
z valné hromady.

7.

Předseda valné hromady dbá o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Je rovněž povinen vést jednání valné
hromady takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu, případně notářského zápisu předepsaným způsobem.
Společnost nebo osoby pověřené plněním úkolů souvisejících s organizací a zajištěním průběhu valné hromady
mohou v souladu se zákonem zamezit tomu, aby se jednání valné hromady mohly účastnit osoby, u nichž může hrozit,
že jejich účast bude na újmu důstojnému a nerušenému průběhu valné hromady, mj. osoby, jejichž znečistění nebo
vystupování zjevně odporuje zásadám slušnosti, nebo osoby ozbrojené.

8.

V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně
závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání
valné hromady předseda v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.

9.

Kde se v tomto jednacím řádu hovoří o předsedovi valné hromady, rozumí se tím podle okolností i osoba pověřená do
jeho zvolení řízením valné hromady.
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