
Jednací, hlasovací a volební řád 
pro valnou hromadu akciové společnosti ZAS Úžice, a.s. se sídlem Úžice, Karlovice čp.1, 285 04 Uhlířské 
Janovice, IČ: 25719068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5689 
(dále jen „společnost“). 

Čl. 1 
1. Jednací řád (dále jen „JŘ“) upravuje zásady v souvislosti s jednáním, hlasováním a volbami na valné hromadě 
(dále jen „VH“) společnosti. Na valné hromadě mají právo jednat a být přítomni akcionáři nebo osoby je 
zastupující a členové orgánů společnosti. Ve věcech tímto JŘ neupravených platí ustanovení stanov společnosti. 
 
2. Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti je oprávněna rozhodovat usneseními o záležitostech společnosti 
a volit členy orgánů společnosti.  
 
3. Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na valné hromadě zastoupeni akcionáři vlastnící akcie s 
jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti. 
 
4. Valnou hromadu zahajuje a řídí do zvolení předsedy valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba, tj. 
v případě svolání valné hromady představenstvem společnosti ten člen představenstva, který bude zahájením a 
řízením valné hromady pověřen (dále jen „pověřený člen“). 
 
5. Po zahájení pověřený člen dá zvolit orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, dva 
ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Tito se zvolením ujímají svých funkcí. Po zvolení orgánů VH 
pověřený člen předá řízení valné hromady zvolenému předsedovi valné hromady (dále jen „předseda VH“). 
Předseda VH dále řídí jednání VH podle uveřejněného pořadu jednání. 
 
6. Každý akcionář má mimo jiné právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li 
takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu na pořadu jednání valné hromady; uplatňovat návrhy a 
protinávrhy k projednávaným bodům pořadu jednání, při dodržení stanov společnosti. Slovo uděluje akcionáři 
předseda VH, který také ukončuje diskusi k projednávané věci. Předseda VH buď sám podá vysvětlení, nebo vyzve 
přítomného zodpovědného pracovníka společnosti k jeho podání, nebo stanoví lhůtu pro podání písemného 
vysvětlení, nejvýše 15 dní ode dne konání valné hromady.  
 
7. Hlasování a volby členů do orgánů společnosti na valné hromadě se provádí aklamací, pokud valná hromada 
nerozhodne usnesením jinak. Hlasuje se na výzvu předsedy VH, lístky s vyznačeným počtem hlasů. Návrh 
usnesení či návrh kandidáta do orgánu společnosti přednese předseda valné hromady a poté dá hlasovat v pořadí 
pro, proti, zdržel se. Při zřejmé většině hlasů „pro“ se sčítají pouze hlasy „proti a zdržel se“ a počet hlasů „pro“ se 
dopočte do počtu přítomných na valné hromadě. Výsledky hlasování oznámí předseda VH. 
 
8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, mimo případů rozhodování 
vyžadujících kvalifikovanou většinu podle ustanovení čl. 18 odst. 5 a násl. stanov. 
 
 

Čl. 2 
Tento JŘ se valnou hromadou přijímá jako interní předpis společnosti na dobu neurčitou, jímž se bude nadále řídit i 
jednání následujících valných hromad společnosti, pokud valná hromada nerozhodne usnesením jinak. JŘ nabývá 
platnosti a účinnosti jeho schválením na valné hromadě konané v sále Obecního úřadu v Úžicích dne 
12. června 2014 od 9:00 hod. Tento JŘ tvoří přílohu a nedílnou součást zápisu z valné hromady.  

 
 

V Úžicích dne 12. června 2014 
 


