
VOLEBNÍ ŘÁD 
pro volbu členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti 

RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, Vyškov 

 

Členy orgánů společnosti volí valná hromada v souladu se stanovami a.s. a příslušnými 

ustanoveními ZOK. 

 

Představenstvo a.s. má dle stanov a.s. 7 členů. 

 

Dozorčí rada má dle stanov a.s. 6 členů.  

 

Zvolena může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené stanovami a ZOK. 

 

Volby organizuje představenstvo do zvolení volební komise na valné hromadě. 

 

Návrhy kandidátů: 

Návrhy kandidátů předkládá představenstvo, dozorčí rada a akcionáři. Kandidátka 

jednotlivých orgánů zpracovaná představenstvem a.s. se doplní o kandidáty dále navržené.  

 

V dostatečném časovém předstihu mají právo akcionáři předkládat návrhy kandidátů na volbu 

člena představenstva a člena dozorčí rady. Kandidátka sestavená představenstvem musí být 

sestavena tak, aby mohli být zvoleni jednotliví členové orgánů společnosti volení valnou 

hromadou. Představenstvo je při sestavování kandidátky vázáno odborným hlediskem, je 

povinno vytvořit předpoklady pro volbu funkčních orgánů. 

 

Představenstvo je povinno ověřit zda navržení kandidáti splňují podmínky stanovené ZOK a 

dalšími obecně závaznými předpisy. 

 

Volby: 

Vlastní průběh voleb na valné hromadě řídí zvolená volební komise. 

Hlasuje se jednotlivě o každém kandidátovi v pořadí sestaveném představenstvem a následně 

o všech kandidátech, jak byly předloženy návrhy. V případě, že jsou předkládány návrhy až 

na valné hromadě, proběhne volba s podmínkou, že kandidát doloží splnění všech podmínek. 
 

K platnosti volby nebo odvolání člena představenstva a člena DR je nutné: 

 veřejné hlasování o jednotlivých kandidátech 

 zvolen je kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů 

 členy orgánů společnosti se stanou zvolení kandidáti s největším počtem hlasů 

  druhého kola se zúčastní kandidáti se stejným počtem získaných hlasů 

 

Není-li v prvním kole zvolen potřebný počet členů orgánů, proběhne druhé kolo volby 

za stejných podmínek jako v kole prvním s tím, že volby se zúčastní počet kandidátů potřebný 

pro úplné obsazení příslušného orgánu zvýšený o jednoho v pořadí dle nejvyššího počtu 

získaných hlasů v prvním kole. 

 

V případě nezvolení orgánů společnosti bude nutno organizovat volby další, které proběhnou 

na mimořádné valné hromadě k tomu účelu svolané. 

 

 

Ve Vyškově dne 16. 4. 2019             představenstvo a.s. 


