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1. volební řád se vztahuje na volby členů představenstva a členů dozorčí rady volených
valnou hromadou společnosti podle čl. ],6 odst. 5 Stanov Společnosti.

2. Návrh kandidátů předkládá představenstvo společnosti, dozorčí rada a akcionář|
společnosti. Návrhy se předkládají představenstvu písemně, nejpozději do 2 měsíců před
skončením funkčního obdobíčlenů orgánů, do nichž kandidát kandiduje.

3, K návrhům musí navrhovatel přiložit písemný souhlas kandidáta sjeho prohlášením, zda
kandiduje do představenstva nebo dozorčí rady a s prohlášením, zda splňuje zákonné
podmínky pro výkon funkce stanovené platnými právními předpisy (občanským
zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem) a zda je u něho
dána v době kandidatury některá okolnost uvedená v § 441 (respektive v § 451) zákona
o obchodních korporacích (kandidát sám podniká v předmětu činnosti společnosti, nebo
je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným
předmětem činnosti nebo je osobou v obdobném postavení, či se účastní na podnikání
jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající
osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti).

4, le-li kandidatura předkládána na zasedání orgánu (představenstvo, dozorčí rada) a

kandidát je přítomen, písemný souhlas s prohlášením podle bodu 3. lze nahradit
uvedením souhlasu a prohlášení v zápisu ze zasedání.

5. Představenstvo je oprávněno správnost prohlášení kandidáta o splnění zákonných
podmínek pro výkon funkce stanovené platnými právními předpisy ověřit, a kandidát je
povinen poskytnout představenstvu potřebnou součinnost.

6. Při prezenci při zahájení valné hromady, na jejímž pořadu je zařazena volba do orgánů
společnosti, každý přítomný akcionář a zástupce akcionáře (dále jen akcionář) obdrží
hlasovací lístek k hlasování na valné hromadě s počtem hlasů, které akcionář podle čl. 16
odst. 3 Stanov Společnosti má.

7. Dále akcionář obdrží při prezenci volební lístek pro volbu do představenstva, na němž je

uveden počet hlasů akcionáře, počet členů představenstva podle čl, 18 odst. 3 Stanov

Společnosti a v abecedním pořadíjména a příjmenívšech kandidátů do představenstva, a

volební lístek pro volbu do dozorčí rady, na němž je uveden počet hlasů akcionáře, počet

členů dozorčí rady podle čl. 19 odst. 2 Stanov Společnosti, a v abecedním pořadíjména a
příjmenívšech kandidátů do dozorčí rady (dále jen kandidáti).



8. Jestliže je počet kandidátů do některého orgánu vyšší než počet členů orgánu, musí
akcionář na volebním lístku přeškrtnout jména a přúmení tolika kandidátů, aby počet
nepřeškrtnutých kandidátů odpovídal počtu členů orgánu. Dále akcionář přeškrtne i

jména a příjmení kandidátů, které nehodlá volit. K jiným úpravám volebního lístku se
nepřihlíží.

9. Nerozhodne-li valná hromada v souladu s č, 16 odst. 5 Stanov Společnosti o jiném než
tajném způsobu hlasování, akcionář hlasovací lístek upravený podle bodu 8, k výzvě
předsedajícího valné hromady vdobě stanovené pro volby odevzdá do volební urny.
Jestliže akcionář volební lístek do volební urny neodevzdá, voleb se tím nezúčastní.

10. Obsahuje-li volební lístek více nepřeškrtnutých jmen a příjmení kandidátů, než je celkový
počet členů orgánu, je takovýto volební lístek neplatný.

11. Po uplynutí doby stanovené pro volby, předsedající valné hromady volby ukončí a vyzve
volební komisi ke sčítání hlasů. Volební komise za přítomnosti všech svých členů v
odděleném prostoru volební urnu otevře a provede sečteníhlasů, o němž vyhotoví zápis
podepsaný všemi členy volební komise, který předá předsedajícímu valné hromady.
Přílohou zápisu jsou odevzdané hlasovací lístky. Zápis o průběhu voleb s přílohami se
uložíu představenstva v sídle společnosti.

12. předsedající valné hromady vyhlásí výsledky voleb. zvolen je ten kandidát, který získal na
základě platných odevzdaných hlasovacích lístků nadpoloviční většinu pro něho
odevzdaných hlasů z celkového počtu hlasů akcionářů přítomných nebo zastoupených na
valné hromadě.

13. Rozhodne-li valná hromada v souladu s č. 16 odst, 5 Stanov Společnosti o veřejné volbě,
provede se tato volba aklamací hlasováním o jednot|ivých kandidátech do
představenstva a o jednotlivých kandidátech do dozorčí rady.

14. Bude-li kandidovat do orgánů společnosti více kandidátů, než je počet členů orgánu,
zvoleni budou kandidáti, kteří získají největší počet hlasů akcionářů přítomných nebo
zastoupených na valné hromadě, pokud tento počet hlasů bude vyšší než nadpoloviční
většina z celkového počtu hlasů akcionářů přítomných nebo zastoupených na valné
hromadě.

15, obdrží-li stejný počet hlasů více kandidátů do orgánu, určí člena představenstva nebo
dozorčí rady ztěchto kandidátů los, přičemž losování bude provedeno veřejně,
způsobem schváleným valnou hromadou.

16. Tento volební řád nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení valnou hromadou dne
t4.6.20I9 a platí na dobu neurčitou.


