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k bodu  2) pořadu jednání řádné valné hromady spole čnosti  
 Telefónica Czech Republic, a.s.,  
 konané dne 22. dubna 2013 

 

JEDNACÍ ŘÁD 
1. Na valné hromad ě mohou akcioná ři osobn ě nebo prost řednictvím svých 

zástupc ů vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bod ům programu, 
požadovat a obdržet v souladu s obchodním zákoníkem  vysv ětlení záležitostí 
týkajících se spole čnosti, pop ř. jí ovládaných osob, je-li takové vysv ětlení 
pot řebné pro posouzení p ředmětu jednání valné hromady, a uplat ňovat v souladu 
s obchodním zákoníkem návrhy a protinávrhy. Akcioná ři, členové p ředstavenstva 
a dozor čí rady mohou podat protest týkající se rozhodnutí v alné hromady a dále 
požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady. 

 
2. Žádosti o vysv ětlení, návrhy, protinávrhy a protesty podávají akci onáři, případně 

členové p ředstavenstva a dozor čí rady p ředsedovi valné hromady zpravidla  
písemnou formou p ředáním do informa čního st řediska. P ři podání je nutno 
specifikovat, zda jde o žádost o vysv ětlení, návrh, protinávrh nebo protest. 
Písemné žádosti o vysv ětlení, návrhy, protinávrhy a protesty budou opat řeny pod 
vlastním textem čitelným podpisem akcioná ře nebo jeho zástupce. 

 
3. Představenstvo spole čnosti je povinno v souladu s obchodním zákoníkem 

a stanovami spole čnosti zajistit podání vysv ětlení na žádosti o vysv ětlení 
k programu jednání valné hromady.  

 
4. Na valné hromad ě se hlasuje nejd říve o návrhu svolavatele valné hromady 

a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalšíc h návrzích 
a protinávrzích k projednávanému bodu v tom po řadí, jak byly p ředloženy. 
Jakmile je p ředložený návrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se 
již nehlasuje. P ředseda valné hromady je povinen p řed hlasováním zabezpe čit 
seznámení akcioná řů se všemi návrhy a protinávrhy akcioná řů k bodu po řadu 
jednání valné hromady, o n ěmž má být hlasováno. 

 
5. Akcioná ři nebo jejich zástupci hlasují hlasovacími lístky, na které se podepíší. 

Na hlasovacím lístku vyzna čí křížkem svou v ůli u otázky, ke které se hlasuje. 
Pokud s p ředloženým návrhem souhlasí, ozna čí křížkem v p říslušné řádce 
polí čko „PRO“. Pokud akcioná ř nebo jeho zástupce s návrhem nesouhlasí, 
označí křížkem polí čko „PROTI“, pokud se chce zdržet hlasování, ozna čí křížkem 
polí čko „ZDRŽEL SE“ u bodu, o kterém se hlasuje. Pokud n eodevzdá hlasovací 
lístek, nezú častní se hlasování. 

 Po zahájení valné hromady pracovníci prezence zazn amenají u každého 
akcioná ře nebo jeho zástupce, který se dostaví po zahájení valné hromady, do 
prezenčních listin čas jeho p říchodu a každý akcioná ř nebo jeho zástupce, který 
předčasně opustí valnou hromadu, potvrdí svým podpisem v pre zenční listin ě 
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čas svého odchodu tak, aby se v p řípadě pot řeby mohla zjistit jmenovit ě 
přítomnost akcioná řů nebo jejich zástupc ů při každém hlasování. 
Nepodepsaný hlasovací lístek je neplatný. Za neplat né jsou považovány 
roztrhané hlasovací lístky, popsané jinak než v sou ladu s tímto jednacím řádem či 
jinak znehodnocené, pokud takové znehodnocení má za  následek jejich 
nečitelnost. 

 Do počtu hlas ů „PRO“ se p ři hlasování nezapo čítávají hlasovací lístky neplatné 
a označené „ZDRŽEL SE“. 

 Dojde-li k omylu ve vypl ňování hlasovacích lístk ů vypln ěním k řížku 
u nesprávného polí čka, je nutno požádat o pomoc osobu pov ěřenou s čítáním 
hlasů (skrutátora). Skrutátor upraví k řížek na hv ězdičku a čitelným podpisem 
spole čně s akcioná řem (zástupcem) stvrdí tuto úpravu. 

 V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutát ory o vystavení 
duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno u činit zápis. 

 
6. Skrutáto ři po každém hlasování seberou hlasovací lístky a ok amžit ě zahájí sčítání 

hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo po čtu hlas ů pot řebného 
k rozhodnutí o navrženém bodu, p řípadně že nebude dosaženo po čtu hlas ů 
pot řebného k rozhodnutí o navrženém bodu, p ředsedající dostane od skrutátor ů 
oznámení o tomto p ředběžném výsledku hlasování, se kterým seznámí valnou 
hromadu, a valná hromada pokra čuje projednáváním dalších bod ů. 

 Vyhodnocování zbývajících hlas ů akcioná řů nebo jejich zástupc ů pokra čuje 
a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hro mady.  

 V případě hlasování o p ředložených jiných návrzích nebo protinávrzích se o nich 
hlasuje na náhradních hlasovacích lístcích v po řadí, v jakém byly p ředloženy. 
Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje zp ůsobem uvedeným v bod ě 5. 

 Akcioná ři nebo jejich zástupci své hlasovací lístky odevzda jí do hlasovací 
schránky po projevení v ůle ke všem otázkám na p říslušném hlasovacím lístku. 

 
7. Předseda i osoba pov ěřená do jeho zvolení řízením valné hromady dbají 

o důstojný a nerušený pr ůběh valné hromady. Jsou rovn ěž povinni vést jednání 
valné hromady takovým zp ůsobem, který umožní po řízení zápisu, p řípadně 
notá řského zápisu p ředepsaným zp ůsobem. 

 
8. V případě nejasnosti výkladu n ěkterého ustanovení tohoto jednacího řádu, či 

nastane-li situace ne řešená obecn ě závaznými právními p ředpisy, stanovami 
spole čnosti, či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné 
hromady p ředseda v souladu se zásadami právní úpravy akciové spole čnosti 
obsažené v obchodním zákoníku. 

 
 
Představenstvo spole čnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 


