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VOLEBNÍ ŘÁD
PRO VOLBU (A ODVOLÁVÁNÍ) ČLENA DOZORČÍ RADY ZAMĚSTNANCI

SPOLEČNOSTI LINASET, A.S.

I.
Úvodní ustanovení

1. Volební řád:
a) upravuje způsob a pravidla pro volbu (a odvolávání) (zejména pak podmínky výkonu volebního práva, a 

organizaci a postup při volbách (a odvolávání)) člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti Linaset, a.s., 
IČO: 47674687, se sídlem na adrese Budišov nad Budišovkou, Československé armády 362, PSČ 74787, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 673 (dále také jen 
„Společnost“); a 

b) stanovuje další podmínky, které člen dozorčí rady volený zaměstnanci Společnosti musí splňovat. 
2. Volební řád je vydáván v souladu se stanovami Společnosti (dále také jen „stanovy“) a v souladu s příslušnými 

právními předpisy (zejména pak v souladu s ust. § 448 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOK“)).

3. Zaměstnanci Společnosti volí 1/3 (jednu třetinu) členů dozorčí rady Společnosti (dále také jen „dozorčí rada“), tj. 
1 (jednoho) člena dozorčí rady. 

4. Pokud se v tomto volebním řádu hovoří o volbách, rozumí se tím volby člena dozorčí rady ze strany zaměstnanců
Společnosti. 

II.
Aktivní volební právo

1. Právo volit člena dozorčí rady má každý zaměstnanec Společnosti, který je v době voleb, resp. k jakémukoliv dni 
konání voleb (dále také jen „v době voleb“) ke Společnosti v pracovním poměru (dále také jen „zaměstnanec“)
(nejedná se tedy o osoby vykonávající práci pro Společnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr).

2. Každý zaměstnanec má 1 (jeden) hlas. Právo volby musí každý zaměstnanec uplatnit osobně.

III.
Pasivní volební právo

1. Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být pouze fyzická osoba, která splňuje veškeré předpoklady 
pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené příslušnými právními předpisy, stanovami a tímto volebním 
řádem; zejména pak: 
a) je v pracovním poměru ke Společnosti; 
b) splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti dle ust. § 6 a násl. zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ŽZ“); 
c) u ní nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti ve smyslu ust. § 8 ŽZ; 
d) u ní není dána překážka výkonu funkce člena dozorčí rady dle ust. § 46 odst. 2 ZOK; 
e) neporušuje zákaz konkurence ve smyslu ust. § 451 ZOK; 
f) je způsobilá být členem orgánu právnické osoby v souladu s příslušnými právními předpisy. 

2. Člen dozorčí rady volený zaměstnanci nesmí být současně členem představenstva, prokuristou nebo jinou 
osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat Společnost. 

3. Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být pouze fyzická osoba, která vedle splnění podmínek 
uvedených v čl. III. odst. 1. a 2. tohoto volebního řádu: 
a) byla v souladu s volebním řádem navržena na kandidáta a zařazena na volební seznam;
b) je v pracovním poměru ke Společnosti, přičemž v době voleb nebyla uzavřena dohoda o rozvázání jejího 

pracovního poměru, ani nebyla podána výpověď z jejího pracovního poměru nebo okamžité zrušení jejího 
pracovního poměru, ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen „ZP“); 

c) je v době voleb nepřetržitě nejméně 3 (tři) roky v hlavním pracovním poměru ke Společnosti.
4. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

IV.
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Volební komise

1. Volební komise je orgánem zřízeným za účelem zajištění řádné přípravy, organizace, průběhu a provedení voleb. 
2. Volební komise zejména: 

a) koordinuje a řídí přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb (včetně sčítání hlasů); 
b) zajišťuje organizačně-technické provedení voleb; 
c) dohlíží na dodržování příslušných právních předpisů, stanov a tohoto volebního řádu v rámci přípravy, 

organizace, průběhu a provedení voleb; 
d) sestavuje a vyhlašuje volební seznam navržených kandidátů na člena dozorčí rady dle návrhů přihlašovatelů 

(oprávněných osob); 
e) vyhotovuje hlasovací lístky (v souladu se vzorem, který je přílohou č. 2 tohoto volebního řádu); 
f) vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku voleb, který podepisují všichni členové volební komise; 
g) vyhotovuje osvědčení o zvolení za člena dozorčí rady, které podepisují všichni členové volební komise; 
h) vyhlašuje výsledky voleb; 
i) po sečtení hlasů a vyhodnocení voleb odevzdává hlasovací lístky ke skartaci a zápisy (či protokoly) k 

archivaci; a 
j) řeší nesrovnalosti, stížnosti a spory související s volbami a jejich průběhem. 

3. Volební komise má 3 (tři) členy. Představenstvo Společnosti (v textu také jen „představenstvo“) jmenuje všechny 
členy volební komise z řad zaměstnanců, přičemž členem volební komise nemůže být kandidát na člena dozorčí 
rady. 

4. Představenstvo dále jmenuje z členů volební komise také předsedu volební komise, který jedná za volební komisi 
navenek.

5. Členové volební komise jsou jmenování představenstvem na dobu nezbytnou pro řádné provedení voleb. 
Funkční období členů volební komise začíná dnem jejich jmenování představenstvem a končí řádnou volbou 
člena dozorčí rady, vyřešením veškerých nesrovnalostí, stížnosti a sporů souvisejících s volbami a jejich 
průběhem, a vyhlášením výsledku voleb dle tohoto volebního řádu.

6. Představenstvo jmenuje členy volební komise a předsedu volební komise nejpozději 10 (deset) dnů před 
zahájením voleb; v téže lhůtě představenstvo také zveřejní v sídle Společnosti a na internetových stránkách 
Společnosti složení volební komise. 

7. Volební komise se usnáší prostou většinou hlasů všech jejích členů. V případě rovnosti hlasu rozhoduje hlas 
předsedy volební komise. 

8. Všichni zaměstnanci (či jiní pracovníci Společnosti) vyzvaní volební komisí k součinnosti pro řádné provedení 
voleb jsou povinni poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě, organizaci a v průběhu voleb.

V.
Navrhování kandidátů na funkci člena dozorčí rady

1. Kandidáty na funkci člena dozorčí rady voleného zaměstnanci (dále také jen „kandidát“) jsou oprávněni navrhnout 
(oprávněné osoby): 
a) představenstvo; 
b) odborová organizace nebo rada zaměstnanců, jsou-li u Společnosti zřízeny; 
c) společně alespoň 70 (sedmdesát) zaměstnanců;
(dále také jen „přihlašovatelé“).

2. Návrh kandidáta (dále také jen „kandidátní listina“) musí obsahovat: 
a) jméno, příjmení a datum narození navrhovaného kandidáta; 
b) označení pracovní pozice či funkce, kterou navrhovaný kandidát ve Společnosti vykonává; a 
c) jméno, příjmení, osobní číslo (bylo-li přiděleno) a podpis přihlašovatele (popř. přihlašovatelů) oprávněného 

navrhnout kandidáta na funkci člena dozorčí rady. Kandidátní listina předkládaná zaměstnanci (ve smyslu 
čl. V. odst. 1. písm. c) tohoto volebního řádu) musí být doložena podpisovým archem obsahujícím uvedené 
údaje přihlašovatelů; vzor kandidátní listiny předkládané zaměstnanci (včetně podpisového archu) tvoří 
přílohu č. 3 tohoto volebního řádu. 

Nedostatek některého z uvedených údajů (či příloh) činí kandidátní listinu neplatnou. 
3. Pokud by nastal souběh kandidátních listin přihlašovatelů v některé z navrhovaných osob (kandidátů), má se za 

to, že se jedná o společného kandidáta příslušných přihlašovatelů.
4. Ke kandidátní listině musí být přiloženo čestné prohlášení navrhovaného kandidáta o tom, že:

a) souhlasí se svým navržením do funkce člena dozorčí rady;
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b) splňuje podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené příslušnými právními předpisy, stanovami 
a tímto volebním řádem;

c) je způsobilý/á být členem orgánu právnické osoby v souladu s příslušnými právními předpisy;
d) souhlasí s volbou (pokud bude zvolen/a do funkce člena dozorčí rady);
e) souhlasí s návrhem na zápis změn u Společnosti do příslušného obchodního rejstříku a se zápisem své 

osoby jako člena dozorčí rady do obchodního rejstříku (pokud bude zvolen/a do funkce člena dozorčí rady);
f) uzavře smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady; 
(dále také jen „čestné prohlášení navrhovaného kandidáta“). 
Čestné prohlášení navrhovaného kandidáta musí být opatřené jeho úředně ověřeným podpisem. Vzor čestného 
prohlášení navrhovaného kandidáta tvoří přílohu č. 1 tohoto volebního řádu. 

5. Ke kandidátní listině, která neobsahuje některý z požadovaných údajů anebo k níž nebude do doby ukončení 
přijímání kandidátních listin doloženo čestné prohlášení navrhovaného kandidáta, se nebude při volbách přihlížet. 

6. Kandidátní listiny musí být doručeny k rukám předsedy volební komise nejpozději 4 (čtyři) dny před zahájením
voleb, a to do 13:00 příslušného dne. Ke kandidátním listinám doručeným po určené době se nebude přihlížet, a 
to z technických a organizačních důvodů (zejména pak z důvodu povinnosti sestavit a vyhlásit volební seznam 
navržených kandidátů a vyhotovit hlasovací lístky)

7. O sporných případech týkajících se kandidátních listin rozhoduje s konečnou platností volební komise.
8. Volební komise sestaví z řádných a úplných kandidátních listin volební seznam navržených kandidátů, který bude 

obsahovat zejména jméno a příjmení navrženého kandidáta a označení jeho pracovní pozice či funkce, kterou 
navržený kandidát ve Společnosti vykonává. Pořadí jednotlivých kandidátů na volebním seznamu se určí 
abecedně podle příjmení a příp. i jména navrženého kandidáta. 

9. Volební komise zveřejní volební seznam v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti, a to 
nejpozději v den zahájení voleb.

VI.
Vyhlášení a průběh voleb

1. Představenstvo vyhlašuje volby v souladu s příslušnými právními předpisy, stanovami a tímto volebním řádem. 
Ze stanov v této souvislosti mj. vyplývá, že pokud člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci zemře, odstoupí z 
funkce, je odvolán zaměstnanci, zanikne-li jeho pracovní poměr ke Společnosti nebo jinak skončí jeho funkce v 
průběhu jeho funkčního období nebo v období od jeho zvolení do účinnosti volby, je představenstvo povinno 
vyhlásit volby nového člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, a to nejpozději do 2 (dvou) měsíců po zániku 
funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

2. Představenstvo stanoví termín a místa konání voleb; tyto informace (tj. termín a místa konání voleb), včetně 
tohoto volebního řádu, představenstvo zveřejní v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti, a 
to nejpozději 10 (deset) dnů před zahájením voleb.

3. Termín a místa konání voleb musejí být (pokud možno) stanoveny tak, aby se voleb mohl zúčastnit co nejvyšší 
počet zaměstnanců. Společnost umožní zaměstnancům hlasování v rámci jejich pracovní doby. 

4. Volby jsou přímé a uskutečňují se tajným hlasováním v termínu a místech konání voleb.
5. Hlasování bude probíhat prostřednictvím hlasovacích lístků, které budou obsahovat zejména jméno a příjmení 

jednotlivých kandidátů, a pracovní pozici či funkci, kterou jednotliví kandidáti ve Společnosti vykonávají. Pořadí 
jednotlivých kandidátů na hlasovacím lístku se určí abecedně podle příjmení a příp. i jména kandidáta. Hlasovací 
lístky autentizuje volební komise razítkem Společnosti a podpisem některého člena volební komise. 

6. Volební komise je povinna zajistit odpovídajícím způsobem v termínu konání voleb hlasovací lístky, volební 
schránky a prostory v jednotlivých provozovnách Společnosti tak, aby všichni k volbě oprávnění zaměstnanci 
měli možnost volit. Pro tyto účely představenstvo poskytne volební komisi nezbytnou součinnost (tím není dotčen
čl. IV. odst. 8. tohoto volebního řádu).

7. Každý k volbě oprávněný zaměstnanec si vyzvedne hlasovací lístek u příslušné osoby pověřené volební komisí 
distribucí hlasovacích lístků (nejbližší nadřízený, mistr) (dále také jen „osoba pověřená distribucí hlasovacích 
lístků“). Osoba pověřená distribucí hlasovacích lístků vydá příslušnému zaměstnanci 1 (jeden) hlasovací lístek, 
poté co:
a) ověří totožnost příslušného zaměstnance (přičemž osoba pověřená distribucí hlasovacích lístků má 

v případě pochybností ohledně totožnosti právo vyžádat si od příslušného zaměstnance platný doklad 
totožnosti); a  

b) příslušný zaměstnanec se podepíše u svého jména a příjmení v seznamu voličů. 
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8. Zaměstnanec volí 1 (jednoho) kandidáta; zaměstnanec svou volbu označí na hlasovacím lístku křížkem v 
předtištěném poli vedle jména a příjmení voleného kandidáta, a jeho pracovní pozice či funkce. Po označení 
hlasovacího lístku jej zaměstnanec vhodí do připravené volební schránky; tím je volba daného zaměstnance 
ukončena.

9. Každý hlasovací lístek, který byl vhozen do volební schránky, se považuje za odevzdaný, a to i v případě, že je 
dle volebního řádu neplatný.

10. Označení více než 1 (jednoho) kandidáta na hlasovacím lístku anebo označení kandidáta takovým způsobem, 
který vzbuzuje pochybnost o tom, kterého kandidáta zaměstnanec zvolil, činí hlasovací lístek neplatným. 
Neupravený hlasovací lístek je neplatný.

11. Hlasování je rovněž neplatné, je-li volba provedena na jiném než autentizovaném hlasovacím lístku. 
12. Po skončení voleb, resp. po ukončení hlasování členové volební komise otevřou volební schránky a překontrolují 

platnost odevzdaných hlasovacích lístků a sečtou počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům. K platnosti 
volby člena dozorčí rady zaměstnanci se vyžaduje, aby se voleb zúčastnilo alespoň 15 % (patnáct procent)
zaměstnanců (oprávněných voličů), není-li dále uvedeno jinak. Zvolen bude kandidát s největším počtem 
odevzdaných platných hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.

13. Pokud nebyl zvolen žádný člen dozorčí rady, volby se opakují. Představenstvo vyhlásí termín konání 2. (druhého)
kola voleb tak, aby se konalo nejméně 3 (tři) dny, ne však později než 30 (třicet) dní po skončení 1. (prvního) kola 
voleb. Pravidla organizace a průběhu 2. (druhého) kola voleb jsou stejná jako u voleb v 1. (prvním) kole, avšak 
s tou výjimkou, že i) nelze navrhovat nové kandidáty, a ii) k platnosti voleb ve 2. (druhém) kole se nevyžaduje 
minimální účast zaměstnanců (oprávněných voličů). Nebude-li zvolen žádný člen dozorčí rady ani ve 2. (druhém) 
kole voleb, může představenstvo rozhodnout, že vyhlásí nové volby s termínem konání nejdříve po uplynutí 2 
(dvou) měsíců od skončení 2. (druhého) kola voleb. 

VII.
Vyhlášení výsledku voleb

1. Volební komise je povinna vyhotovit zápis o průběhu a výsledku voleb, který:
a) předloží představenstvu a dále dozorčí radě (k čemuž je zmocněna představenstvem tímto volebním řádem), 
b) zveřejní v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti, 
a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů od skončení voleb, není-li dále uvedeno jinak (dále také jen „vyhlášení výsledků 
voleb“). 

2. Zápis o průběhu a výsledku voleb musí obsahovat zejména tyto údaje: 
a) počet zaměstnanců (tj. celkový počet oprávněných voličů zapsaných v seznamech voličů);
b) počet vydaných hlasovacích lístků;
c) počet odevzdaných hlasovacích lístků (tj. počet oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb);
d) počet platných a počet neplatných odevzdaných hlasovacích lístků;
e) počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům (tj. počet odevzdaných platných hlasů na kandidáta); 
f) výsledky voleb; 
g) případný výsledek řešení nesrovnalostí, stížností či sporů souvisejících s volbami a jejich průběhem; 
h) potvrzení právoplatnosti voleb.

3. Zápis o průběhu a výsledku voleb podepíší všichni členové volební komise.
4. Po uzavření výsledků voleb, po vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku voleb, a po vyhlášení výsledků voleb, 

vydá volební komise zvolenému kandidátovi „Osvědčení o zvolení za člena dozorčí rady“, které podepíší všichni 
členové volební komise. 

5. Každý z oprávněných zaměstnanců či přihlašovatelů je oprávněn podat stížnost související s volbami a jejich 
průběhem, a to nejpozději do 3 (tří) dnů od skončení voleb. Stížnost se podává písemně k rukám předsedy 
volební komise a musí obsahovat věcné vymezení skutečnosti, kterou měl být porušen volební řád, stanovy 
anebo příslušné právní předpisy. 

6. Řádně podanou stížnost projedná volební komise bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) dnů od 
jejího doručení. O výsledku řešení stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn písemně nejpozději do 10 (deseti) 
dnů od dne doručení stížnosti. 

7. Pokud se obsah stížnosti bezprostředně dotýká regulérnosti výsledku voleb, může předseda volební komise 
odložit vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku voleb a vyhlášení výsledků voleb do doby vyřešení stížnosti. 

8. Na řešení jiných nesrovnalostí či sporů souvisejících s volbami a jejich průběhem se přiměřeně použije čl. VII. 
odst. 5. až 7. tohoto volebního řádu.

VIII.
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Volební období

1. Výkon funkce prvního člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci vzniká 01.08.2019.
2. Výkon funkce dalších členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci vzniká jejich zvolením (volbou); ke zvolení (k 

volbě) dojde ukončením hlasování. 
3. Výkon funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci skončí uplynutím funkčního období. Funkční období 

člena dozorčí rady je ke dni vydání tohoto volebního 10 (deset) let.
4. Výkon funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci skončí také: 

a) odstoupením člena dozorčí rady; 
b) odvoláním člena dozorčí rady (které se děje formou volby nového člena dozorčí rady zaměstnanci); 
c) volbou nového člena dozorčí rady zaměstnanci;
d) zánikem pracovního poměru člena dozorčí rady ke Společnosti (výkon funkce skončí rovněž v případě, kdy 

pracovní poměr člena dozorčí rady zanikne jeho odchodem do důchodu); 
e) úmrtím člena dozorčí rady. 

5. Práva, povinnosti a odpovědnost člena dozorčí rady voleného zaměstnanci jsou stanoveny příslušnými právními 
předpisy (zejména pak ZOK), stanovami, příslušnými vnitřními předpisy Společnosti, a smlouvou o výkonu funkce
člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady volený zaměstnanci má stejná práva, povinnosti a odpovědnost jako 
členové dozorčí rady volení valnou hromadou Společnosti. 

IX.
Odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci

1. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci se děje formou volby nového člena dozorčí rady 
zaměstnanci; tj. k odvolání stávajícího člena dozorčí rady se vyžadují nové volby, přičemž výkon funkce 
odvolávaného člena dozorčí rady skončí volbou nového člena dozorčí rady zaměstnanci.

2. Představenstvo v průběhu funkčního období stávajícího člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci vyhlásí nové 
volby člena dozorčí rady, a to na základě doručené kandidátní listiny, kterou společně alespoň 200 (dvěstě) 
zaměstnanců navrhuje nového kandidáta na funkci člena dozorčí rady voleného zaměstnanci; představenstvo
vyhlásí nové volby člena dozorčí rady nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení příslušné kandidátní listiny, která 
splňuje veškeré požadované náležitosti (tj. obsahuje veškeré údaje a přílohy uvedené v čl. V. tohoto volebního 
řádu). Uvedená kandidátní listina se doručuje představenstvu. V přiměřené míře lze využít vzor kandidátní listiny 
předkládané zaměstnanci (včetně podpisového archu), která tvoří přílohu č. 3 tohoto volebního řádu. 

3. Pro nové volby člena dozorčí rady vyhlášené představenstvem v průběhu funkčního období stávajícího člena 
dozorčí rady zvoleného zaměstnanci platí přiměřeně ustanovení tohoto volebního řádu, nevyplývá-li z tohoto 
článku jinak. Pro vyloučení případných pochybností se uvádí, že přihlašovatelé mohou navrhovat i jiné kandidáty 
na funkci člena dozorčí rady voleného zaměstnanci (ve smyslu čl. V. tohoto volebního řádu), a stávající člen 
dozorčí rady (který je odvolávaný) může opět kandidovat na funkci člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, a 
může být do této funkce opětovně zvolen. 

4. Zaměstnanci jsou v průběhu funkčního období stávajícího člena dozorčí rady oprávněni doručit představenstvu 
kandidátní listinu ve smyslu čl. IX. odst. 2. tohoto volebního řádu (tj. podat návrh na vyhlášení nových voleb) 
nejdříve po uplynutí 12 (dvanácti) měsíců od posledních voleb. 

X.
Závěrečná ustanovení

1. Archivaci dokumentů týkajících se voleb (vyjma hlasovacích lístků) zajišťuje představenstvo. Dokumenty týkající
se voleb (zejména pak zápis o průběhu a výsledku voleb a osvědčení o zvolení za člena dozorčí rady) se archivují 
po celou dobu funkčního období zvoleného člena dozorčí rady a dále po dobu 5 (pěti) let od skončení tohoto 
funkčního období. Hlasovací lístky budou skartovány. 

2. Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení představenstvem Společnosti. 
3. Změny tohoto volebního řádu musí být provedeny představenstvem (po projednání s odborovými organizacemi 

působícími ve Společnosti).
4. Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást tohoto volebního řádu:

a) Příloha č. 1: Vzor čestného prohlášení navrhovaného kandidáta
b) Příloha č. 2: Vzor hlasovacího lístku
c) Příloha č. 3: Vzor kandidátní listiny předkládané zaměstnanci (včetně podpisového archu) 
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Tento volební řád byl po projednání s odborovými organizacemi schválen představenstvem dne 12.6. 2019. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mgr. Jan Čep
předseda představenstva
společnosti Linaset, a.s.



Příloha č. 1 – „Vzor čestného prohlášení navrhovaného kandidáta“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A 
SOUHLAS S VOLBOU DO FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 

SPOLEČNOSTI LINASET, A.S.

Já, níže podepsaný/á [BUDE DOPLNĚNO], narozen dne [BUDE DOPLNĚNO], bytem na adrese [BUDE DOPLNĚNO]

tímto

v souvislosti s volbami člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti Linaset, a.s., IČO: 47674687, se sídlem na 
adrese Budišov nad Budišovkou, Československé armády 362, PSČ 74787, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 673 (dále jen „Společnost“), které se konají ve dnech [BUDE DOPLNĚNO],

prohlašuji, že:

1. souhlasím s navržením do funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci Společnosti; v této souvislosti uděluji 
souhlas Společnosti ke zveřejnění a ke zpracování svých osobních údajů (jméno, příjmení, osobní číslo, datum 
narození, adresa bydliště, pracovní pozice či funkce vykonávaná u Společnosti) pro účely přípravy, organizace a 
provedení voleb a souvisejících právních jednání; 

2. pokud budu zaměstnanci zvolen/a do funkce člena dozorčí rady Společnosti, tak s touto volbou souhlasím; 
3. splňuji všeobecné podmínky provozování živnosti dle ust. § 6 a násl. zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), tedy jsem: 
a) plně svéprávný/á, a 
b) bezúhonný/á (ve smyslu cit. ust. živnostenského zákona); 

4. u mé osoby nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti ve smyslu ust. § 8 živnostenského 
zákona; 

5. u mé osoby není dána překážka výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti dle ust. § 46 odst. 2 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obchodních 
korporacích“), a ani jiná překážka výkonu funkce člena dozorčí rady; 

6. neporušuji zákaz konkurence ve smyslu ust. § 451 zákona o obchodních korporacích; 
7. jsem způsobilý/á být členem orgánu právnické osoby v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména pak 

v souladu se zákonem o obchodních korporacích a se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“); 

8. splňuji podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti stanovené v ust. § 152 odst. 2 
a § 153 občanského zákoníku; 

9. splňuji další podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti stanovené příslušnými 
právními předpisy (zejména pak zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem), stanovami 
Společnosti a volebním řádem; 

10. pokud budu zaměstnanci zvolen/a do funkce člena dozorčí rady Společnosti, tak souhlasím s návrhem na zápis 
změn u Společnosti do příslušného obchodního rejstříku a se zápisem mé osoby jako člena dozorčí rady 
Společnosti do obchodního rejstříku; 

11. pokud budu zaměstnanci zvolen/a do funkce člena dozorčí rady Společnosti, tak se zavazuji se Společností 
uzavřít smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady (schválenou valnou hromadou Společnosti). 

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
[BUDE DOPLNĚNO] 
(úředně ověřený podpis)



HLASOVACÍ LÍSTEK
PRO VOLBY ČLENA DOZORČÍ RADY ZAMĚSTNANCI 

společnosti Linaset, a.s., IČO: 47674687

KONANÉ DNE [BUDE DOPLNĚNO]

1. [Jména a příjmení kandidáta, pracovní pozice či funkce]

2. [Jména a příjmení kandidáta, pracovní pozice či funkce]

3. [Jména a příjmení kandidáta, pracovní pozice či funkce]

Pokyny pro vyplnění:
U Vámi vybraného kandidáta zakřížkujte příslušné políčko. Označený hlasovací lístek vhoďte do hlasovací urny (na vrátnici). Zakřížkovat lze pouze 
jednoho kandidáta.

podpis člena volební komise 
     razítko

________________________________________________________________________________________________

HLASOVACÍ LÍSTEK
PRO VOLBY ČLENA DOZORČÍ RADY ZAMĚSTNANCI  

společnosti Linaset, a.s., IČO: 47674687

KONANÉ DNE [BUDE DOPLNĚNO]

1. [Jména a příjmení kandidáta, pracovní pozice či funkce]

2. [Jména a příjmení kandidáta, pracovní pozice či funkce]

3. [Jména a příjmení kandidáta, pracovní pozice či funkce]

Pokyny pro vyplnění:
U Vámi vybraného kandidáta zakřížkujte příslušné políčko. Označený hlasovací lístek vhoďte do hlasovací urny (na vrátnici). Zakřížkovat lze pouze 
jednoho kandidáta.

podpis člena volební komise 
     razítko



Příloha č. 3 – „Vzor kandidátní listiny předkládané zaměstnanci (včetně podpisového archu)“

KANDIDÁTNÍ LISTINA –
NÁVRH KANDIDÁTA NA FUNKCI ČLENA DOZORČÍ RADY 

ZE STRANY ZAMĚSTNANCŮ 

společnosti Linaset, a.s., IČO: 47674687, se sídlem na adrese Budišov nad Budišovkou, 
Československé armády 362, PSČ 74787

V souladu s čl. V. volebního řádu pro volbu (a odvolávání) člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti Linaset, 
a.s. tímto jako kandidáta na funkci člena dozorčí rady voleného zaměstnanci navrhujeme:

[Jméno, příjmení a datum narození navrhovaného kandidáta]
[Označení pracovní pozice či funkce, kterou navrhovaný kandidát ve společnosti Linaset, a.s. vykonává]

Pořadové 
číslo

Osobní číslo Jméno Příjmení Podpis

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.



43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.



68.

69.

70.

Upozornění č. 1: Ke kandidátní listině musí být přiloženo čestné prohlášení navrhovaného kandidáta ve smyslu 
čl. V. odst. 4. volebního řádu. Čestné prohlášení navrhovaného kandidáta musí být opatřené jeho úředně 
ověřeným podpisem. Vzor čestného prohlášení navrhovaného kandidáta tvoří přílohu č. 1 volebního řádu.

Upozornění č. 2: V případě kandidátní listiny ve smyslu čl. IX. odst. 2. volebního řádu se vyžaduje, aby nového 
kandidáta na funkci člena dozorčí rady voleného zaměstnanci navrhlo alespoň 200 (dvěstě) zaměstnanců. 

Předseda volební komise převzal tuto kandidátní listinu dne . . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . hod. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Předseda volební komise
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