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VOLBY DO DOZORČÍ RADY 2019
SPOLEČNOSTI G4S CASH SOLUTIONS (CZ) a.s.
Vážení zaměstnanci,
dovolujeme si vás pozvat k účasti ve volbách člena dozorčí rady společnosti G4S Cash
Solutions (CZ) a.s., IČO 27590151, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Košince 2257/9, PSČ 180 00
(dále jen „Společnost“)

KDE

kdekoliv v sídle a na pobočkách Společnosti;
tj. v Praze (administrativní budova + CIT + SZH), Plzeň, Tábor, Brno, Ostrava, Ústí nad
Labem a Hradec Králové
Volební místnosti budou označeny (na jednotlivých pracovištích v kancelářích managerů
poboček, v Praze v administrativní budově na právním oddělení).

KDY

3. – 4. 12.2019

V ČASE od 6:00 do 16:00 a od 9:00 do 17:00 v administrativní budově v sídle společnosti
Na Košince, Praha 8

DALŠÍ INFORMACE:
VOLEBNÍ PRÁVO:
Právo volit jednoho člena dozorčí rady má každá fyzická osoba, jež je ke dni uskutečnění volby
v pracovním poměru ke Společnosti s pracovní dobou přesahující polovinu týdenní
pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem.
Každý zaměstnanec má jeden hlas.
Každý zaměstnanec volí pouze osobně a je povinen se při volbě prokázat platným průkazem
totožnosti (ať už OP nebo cestovním pasem). Zastoupení na základě plné moci se nepřipouští.
KANDIDÁTI NA POST ČLENA DOZORČÍ RADY:
Návrh na volbu konkrétní osoby členem dozorčí rady zaměstnanci Společnosti může předložit:
a) představenstvo Společnosti;
b) skupina nejméně 15% zaměstnanců Společnosti, kteří jsou oprávněni volit dle čl. II, odst.
2.1 volebního řádu.
Návrhy kandidátů od představenstva Společnosti / skupiny zaměstnanců musí být Společnosti
doručeny na adresu sídla Společnosti, tj. na adresu Na Košince 2257/9, 180 00 Praha, k rukám
Mgr. Zory Novákové Hrubé, právničce Společnosti a to nejpozději do 25.11.2019.
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PODMÍNKY PRO KANDIDATURU:
Kandidátem na člena dozorčí rady může být pouze osoba, jež je:
a) zaměstnancem Společnosti (či společnosti náležející ke skupině G4S) ke dni zahájení
voleb;
b) oprávněna volit dle čl. 2.1 výše;
c) plně svéprávná;
d) bezúhonná, tj. jež nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin;
e) plynule ovládá anglický jazyk (s ohledem na národnost a jazykovou výbavu ostatních členů
dozorčí rady je angličtina podmínkou výkonu funkce, a to jak v mluvené tak psané podobě);
f)

splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (dále jen „živnostenský zákon“);

g) nemá daňové nedoplatky ani nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení,
případně na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
h) na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurs / není v úpadku, tj. osobní bankrot / exekuce /
nebyla zamítnuta insolvence pro nedostatečný majetek;
i)

jíž nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování
živnosti, který by doposud trval; nebylo jí zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2
až 4 živnostenského zákona;

j)

splňuje podmínky podle § 46 odst. 2 ZOK, tj. ohledně jejího majetku nebo majetku
obchodní korporace, v níž působí nebo v posledních 3 letech působila jako člen orgánu,
nebylo vedeno insolvenční řízení, a že proti ní nebylo vedeno řízení o vyloučení člena
statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce podle § 63 a násl. ZOK, ani u ní
není dána jiná překážka výkonu funkce.

Výkon funkce člena dozorčí rady je BEZÚPLATNÝ.
Jednání s péčí řádného hospodáře (člen dozorčí rady ručí za řádný výkon svých povinností
celým svým majetkem). Mezi složky péče řádného hospodáře ze zákona patří povinnost
řádné péče, povinnost loajality a povinnost mlčenlivosti.
DALŠÍ PODMÍNKY A PODROBNOSTI (ZEJMÉNA POVINNÉ NÁLEŽITOSTI A PŘÍLOHY
PŘIHLÁŠKY KANDIDÁTA) JSOU UVEDENY VE VOLEBNÍM ŘÁDU, JEŽ JE ZAMĚSTNANCŮM
ZPŘÍSTUPNĚN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI A NA INFORMAČNÍCH
TABULÍCH SPOLEČNOSTI.
V případě dotazů neváhejte kontaktovat právní oddělení.
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