Jednací a volební řád
řádné valné hromady akciové společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.,
konané dne 26. srpna 2020
1. Valná hromada KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. vykonává jako nejvyšší
orgán akciové společnosti svou činnost podle obecně závazných právních předpisů, stanov a
podle zásad tohoto jednacího řádu.
Tento jednací řád a volební řád valné hromady upravuje v souladu s obecně právními
předpisy a stanovami společnosti jednání a rozhodování valné hromady.
2. Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se všichni akcionáři společnosti nebo jejich
oprávnění zmocněnci, členové představenstva a dozorčí rady. Další osoby se mohou valné
hromady zúčastnit podle předchozího rozhodnutí představenstva jako hosté a pracovníci
organizačního týmu valné hromady.
3. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a
uplatňovat návrhy, vztahující se k pořadu jednání valné hromady. Vysvětlení a návrhy
uplatňuje akcionář písemnou formou v místě k tomu určeném, tj. v informačním centru.
4. Dotazy, návrhy a protesty podávají akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady
předsedovi valné hromady na diskusních lístcích. V záhlaví je nutno vyznačit, zda jde o
dotaz, návrh nebo protest. Dotazy, návrhy a protesty musí být opatřeny pod vlastním textem
čitelným podpisem akcionáře s uvedením IČO. Bez těchto určení nelze příspěvek valné
hromadě předložit. Diskusní lístky obdrží akcionáři při prezenci.
5. Předsedající valné hromady je povinen zajistit veřejné přečtení všech dotazů a návrhů
podaných na valné hromadě podle tohoto jednacího řádu. Pokud nebudou na valné hromadě
všechny dotazy zodpovězeny, popř. nebude podáno požadované vysvětlení, zabezpečí
předsedající valné hromady sdělení odpovědi (vysvětlení) do 30-ti dnů ode dne konání této
valné hromady tazateli.
6. Valná hromada jedná a rozhoduje o záležitostech, které jsou uvedeny v programu.
O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámení pořadu jednání, může valná hromada
rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí
s projednáním této záležitosti.
7. Valnou hromadu zahájí a do volby předsedy valné hromady řídí předseda představenstva. Po
svém zvolení řídí valnou hromadu předseda valné hromady.
8. Volba předsedy, zapisovatelů, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné
hromadě proběhne v úvodu jednání.
9. Předseda valné hromady a do jeho zvolení předseda představenstva
a) před každým hlasováním valné hromady ověří její usnášení schopnost a seznámí s tímto
ověřením valnou hromadu,
b) dává pokyn k započetí hlasování a dává pokyny skrutátorům, rozhoduje, zda odpověď na
dotazy a návrhy bude dána ihned či písemně a rozhoduje i o dalších náležitostech
odpovědi tak, aby byla naplněna práva akcionářů,
c) přijímá písemně podané návrhy a dotazy,
d) rozhoduje o dalších organizačních opatřeních, jakými jsou přestávky, přerušení a
pokračování v jednání valné hromady, jakož i o jejím ukončení v případě, že byl

vyčerpán program jednání nebo v případě, že valná hromada přestala být usnášení
schopnou.
10. Veškeré body programu budou projednávány v takovém pořadí, v jakém jsou uvedeny
v programu jednání valné hromady. O bodu programu, o němž již bylo hlasováno, se dále
nejedná.
11. Předseda valné hromady rozhodne o zařazení návrhu podaném akcionářem do návrhu, o
kterém bude hlasováno. Nebude-li do tohoto návrhu zařazen, bude o něm hlasováno jako o
protinávrhu. O návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy. Valná
hromada vždy hlasuje nejprve o návrhu představenstva. V případě, že je tento návrh přijat, o
dalších návrzích se nehlasuje.
12. V souladu s platnými stanovami připadá na každých 1 000,- Kč základního jmění, tj. jednu
akcii jeden hlas.
13. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků, každý z akcionářů obdrží při prezentaci 6 hlasovacích
lístků:
č. 1 lístek pro schválení jednacího a volebního řádu valné hromady a volbu orgánů
valné hromady
č. 2 lístek pro schválení výroční zprávy představenstva, řádné účetní závěrky za rok
2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
č. 3 lístek pro schválení volby člena představenstva
č. 4 lístek k udělení souhlasu k převodu 283 ks kmenových akcií s omezenou
převoditelností z Převodce obec Lhůta na Nabyvatele město Zbiroh
č. 5 lístek pro schválení odměn členů orgánů společnosti
č. 6 rezervní lístek
Na průběh hlasování dohlíží osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlas je neplatný, není-li
uplatněn na tiskopisu, který obdrží akcionář při prezenci nebo je-li hlasovací lístek upraven
jinak, než předepsaným způsobem.
14. Akcionář nebo jeho oprávněný zmocněnec hlasuje tak, že na příslušném lístku u projednané
záležitosti vyznačí svoji vůli křížkem v políčku „pro“ nebo „proti“ nebo „zdržel se“.
Hlasovací lístek, který nebude řádně vyplněn a nepodepsaný, bude považován za neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky roztrhané nebo znehodnocené natolik, že v nich nejsou
čitelné základní informace. Akcionář a zástupci s právem hlasovat odevzdají řádně vyplněné
hlasovací lístky sčitatelům hlasů, přičemž zůstávají na svých místech. Sčitatelé hlasů po
každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů.
15. Usnesení valné hromady je přijato v okamžiku, kdy skrutátoři zjistí, že pro projednávaný
bod bylo získáno nejméně požadované množství hlasů. Přesný výsledek hlasování bude
uveden v průběhu konání valné hromady a v zápisu o průběhu valné hromady.
16. O průběhu valné hromady bude pořízen zápis do dne 26. 9. 2020 a bude zaslán všem
akcionářům.
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