
JEDNACÍ ŘÁD 
 

valné hromady společnosti Interhotel Moskva a.s. 
IČ: 46347623, se sídlem náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín 

 
 
 

Datum a čas konání valné hromady: 10. 8. 2022, 10:00 hod. 
Místo konání valné hromady:   náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín 

 
 

I. 
Zahájení valné hromady 

 
1.1. Valnou hromadu zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí 

svolavatel nebo jím určená osoba. Pokud je svolavatelem valné hromady 
představenstvo, zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou 
hromadu předseda představenstva. 

 
1.2. Svolavatel oznámí počet přítomných akcionářů a sdělí, zda je valná hromada 

dle stanov usnášeníschopná. 
 

1.3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc 
pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, 
zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. 

 
 

II. 
Volba orgánů valné hromady 

 
2.1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu 

nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. 
 

2.2. Předseda valné hromady dále přítomné akcionáře seznámí s jednacím řádem 
a navrhne přijetí jeho znění. Nedojde-li ke schválení jednacího řádu, řídí se 
valná hromada příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb.,  
o obchodních korporacích a stanovami společnosti.  
 

2.3. V případě, že nebude zvolen předseda valné hromady, řídí valnou hromadu 
její svolavatel. 
 

2.4. V případě, že nebude zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba 
pověřená sčítáním hlasů, určí tyto osoby svolavatel valné hromady. 
 

2.5. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady  
a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. 
 

2.6. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí  
i sčítání hlasů. 



III. 
Vlastní jednání valné hromady 

 
3.1. Valná hromada jedná zásadně jen o otázkách, které jsou obsahem oznámení 

o konání valné hromady. 
 
3.2. O náležitosti, která nebyla uvedena v oznámení o konání valné hromady, 

může valná hromada rozhodovat pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni 
akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.  
 

3.3. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na 
pořad jednání se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou 
projednány. 
 

3.4. Předsedající valné hromady má právo vyhlásit procesní opatření, například 
vyhlásit technickou přestávku. 

 
 

IV. 
Právo akcionáře na vysvětlení 

 
4.1. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 

vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li 
takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na 
valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.  
 

4.2. Akcionář může žádost podat písemně v době od uveřejnění pozvánky na 
valnou hromadu do zahájení valné hromady. Je-li to vzhledem k povaze 
složitosti vysvětlení možné, poskytne společnost vysvětlení akcionářům na 
valné hromadě, nebo písemně po konání valné hromady. 
 

4.3. Má se za to, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace 
uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den 
předcházející dni konání valné hromady, nebo je k dispozici akcionářům v 
místě konání valné hromady. 

 
4.4. Představenstvo nebo svolavatel, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo 

částečně odmítnout, pokud 
 
a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám 

újmu, 
b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního 

předpisu, nebo 
c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné. 

 
4.5. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí 

představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout 
vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. 

 



4.6. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro 
odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je 
sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné 
hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné 
hromady. 

 
 

V. 
Hlasování 

 
5.1. Hlasovací právo mají pouze akcionáři zapsaní na seznam akcionářů akciové 

společnosti podle výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů k 
rozhodnému dni. 

 
5.2. Hlasování se provádí platným hlasovacím lístkem s údajem o počtu platných 

hlasů. 
 

5.3. Akcionáři hlasují zvednutím platného hlasovacího lístku na základě vyzvání 
předsedy valné hromady.  
 

5.4. Sčítají se hlasy „pro“, „proti“, „zdržel se“. Výsledek hlasování vyhlašuje 
předseda valné hromady.  
 

5.5. Předseda valné hromady má právo volit pořadí otázek. Hlasování může 
ukončit, je-li výsledek nesporný. 
 

5.6. K platnému rozhodnutí se vyžaduje většina počtu platných hlasů, pokud 
stanovy společnosti nebo zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
nevyžadují většinu jinou. 
 

5.7. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady se provádí tak, že se 
hlasuje o každém návrhu samostatně. 

 
 
Ve Zlíně dne 8. 7. 2022. 
 
 
Interhotel Moskva a.s. 


