Jednací a volební řád valných hromad
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Návrh změn 2021
II. Jednání valné hromady
4.

Jednání valné hromady je neveřejné. Na valné hromadě mohou být přítomni pouze akcionáři
nebo jejich oprávnění zástupci či zmocněnci (dále také „akcionáři“), členové orgánů společnosti, pozvaní vedoucí či jiní zaměstnanci společnosti, právní zástupci společnosti a notáři
jakož i další osoby, kteří budou na její jednání pozváni rozhodnutím představenstva nebo jiného svolavatele. Přítomnost notáře je zajišťována v případech určených stanovami společnosti a právními předpisy. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná
jím určená osoba.

9.

Zvolený předseda řídí valnou hromadu v rámci jejího pořadu jednání v souladu se zákonem,
stanovami společnosti a tímto řádem a dbá při tom o její nerušený a důstojný průběh.
Předseda je při řízení valné hromady oprávněn přijímat veškerá procesní rozhodnutí potřebná k zajištění jejího řádného průběhu, například vyhlašovat diskusi k bodům pořadu jednání,
stanovit její délku, udělovat a odnímat slovo jednotlivým diskutujícím akcionářům či jiným
osobám, určovat pořadí diskutujících, vyhlašovat přestávky v jednání valné hromady jakož i
činit jiná rozhodnutí, nezbytná k zajištění pořádku a zákonného průběhu valné hromady.
O odnětí slova diskutujícímu akcionáři či jiné osobě může předseda rozhodnout především
v případech, kdy překročí stanovený limit pro délku vystoupení, nemluví k předmětu diskuse
daném pořadem jednání nebo narušuje svým vystoupením pořádek a klid při jednání valné
hromady či dobré mravy.
Předseda je také oprávněn výjimečně rozhodnout o vykázání akcionáře či jiného účastníka
z dalšího jednání valné hromady v případě, že přes jeho předchozí výzvu k zachování pořádku dále hrubě narušuje její průběh či jej maří svým chováním, porušuje stanovy společnosti, jednací řád, právní předpisy, klid a pořádek jednání valné hromady nebo dobré mravy.
Na možnost vykázání z jednání musí být akcionář nebo jiná osoba předsedou předem výslovně upozorněna.
Předseda je oprávněn za účelem zjednání nápravy jednání valné hromady přerušit.

12.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, vyplývajícího z pořadu jejího jednání, a to za podmínek a formou stanovenou stanovami společnosti a
právními předpisy. Vysvětlení mohou být akcionářem požadována pouze ohledně záležitostí
společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady. Ke své žádosti o podání vysvětlení akcionář může vystoupit a náležitě jej odůvodnit.

14.

Akcionáři dále mohou v průběhu valné hromady přednášet své návrhy a protinávrhy k bodům
pořadu jednání, které předložili společnosti před konáním valné hromady a dále i nové návrhy a protinávrhy, a to za podmínek a formou stanovenou stanovami společnosti a právními předpisy. To platí i pokud jde o návrhy kandidátů na volené členy orgánů společnosti.
S návrhy a protinávrhy akcionářů předloženými před zahájením valné hromady, které
nebyly přiloženy k pozvánce na valnou hromadu (i když byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti) seznámí valnou hromadu předseda při projednávání příslušného bodu pořadu jednání. Ke svému předloženému návrhu a protinávrhu akcionář může vystoupit a náležitě jej odůvodnit.
Pří ústním přednesení žádosti o podání vysvětlení a při jakémkoliv svém ústním vystoupení
je akcionář povinen uvést své jméno a případně pořadové číslo dle prezence akcionářů.

15.

Informační středisko posoudí obsah žádosti o podání vysvětlení a nedojde-li k dohodě
s akcionářem o jiném vyřízení jeho žádosti nebo pokud akcionář i po podání vysvětlení trvá
na prezentaci svého dotazu na valné hromadě, žádost bude předána předsedovi.
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Předseda přečte žádost a podle jejího obsahu jej zodpoví sám nebo požádá o odpověď některého z členů představenstva, dozorčí rady, jiného orgánu společnosti případně jinou osobu, přítomnou na valné hromadě, která je schopna na podání odpovědět.
Není-li možno podat vysvětlení záležitostí týkající se probíhající valné hromady přímo na
valné hromadě vzhledem ke složitosti vysvětlení, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Vysvětlení se akcionářům dostane i tehdy,
pokud bude informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.
16

V případě, že akcionář nebo člen představenstva či dozorčí rady nesouhlasí s usnesením
valné hromady, je oprávněn proti němu podat písemný protest u informačního střediska nebo
předsedy. Protest podává v průběhu jednání valné hromady nebo bezprostředně po jejím
skončení.
V protestu uvede své jméno (firmu), datum narození (identifikační číslo) a bydliště (sídlo) a
obsah svého protestu, který musí být srozumitelný. Informační středisko předá protest neprodleně předsedovi. Podaný protest je zapsán zapisovatelem do Zápisu.
Zjistí-li předseda oprávněnost protestu před ukončením valné hromady, je oprávněn zjednat
nápravu v jejím průběhu, a to případně i novým hlasováním o příslušném usnesení valné
hromady.
Práva protestujícího na určení neplatnosti usnesení valné hromady stanoví zákon.
III. Způsob hlasování

30.

Hlasováni o všech bodech pořadu jednání se provádí zvednutím ruky s hlasovacím lístkem,
pokud zákon či jednací řád nestanoví nebo předseda anebo valná hromada v případě konkrétního hlasování nerozhodne o jiném způsobu hlasování.
Hlasování pomocí hlasovacích lístků se provádí tak, že k příslušné hlasovací otázce na výzvu předsedy akcionář (jeho zástupce či zmocněnec) zvedne ruku s příslušným hlasovacím
lístkem (kartou), obsahujícím počet hlasů akcionáře a následně jej odevzdá příslušnému sčitateli.
O procedurálních rozhodnutích a o dalších stanovených usneseních se hlasuje univerzálním
hlasovacím lístkem tak, že k příslušné hlasovací otázce na výzvu předsedy akcionář (jeho
zástupce či zmocněnec) zvedne ruku s příslušným hlasovacím lístkem (kartou), obsahujícím
počet hlasů akcionáře a vyčká sečtení hlasů příslušnými sčitateli.
V. Společná ustanovení, platnost a účinnost řádu

42.

Jednací řád byl schválen řádnou valnou hromadou konanou dne 26.06.2004 a změněn
usnesením řádné valné hromady konané dne 26.06.2010, usnesením řádné valné hromady
konané dne 14.06.2014 a usnesením řádné valné hromady konané dne 26.06.2021.
Účinnost změn přijatých dne 26.6.2021 nastává jejich přijetím.
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