
INFORMACE O VYHLÁŠENÍ VOLEB 
 

ČLENA DOZORČÍ RADY VOLENÉHO ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI 
 

Trelleborg Bohemia, a.s. 
 

 
1. Úvodní informace 
 
1.1. Tato informace je určena všem zaměstnancům společnosti Trelleborg Bohemia, a.s., IČO: 

00012131, se sídlem Akademika Bedrny 531/8a, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, zapsané 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 91 (dále jen 
„Společnost“). 

 
1.2. Volby člena dozorčí rady Společnosti budou provedeny podle přiloženého volebního řádu, který 

byl projednán s odborovými organizacemi a v souladu s platnými stanovami Společnosti a 
ustanovením § 448 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), v platném znění, schválen představenstvem Společnosti 
dne 3.12.2018 (dále „Volební řád“). 
 

1.3. Zaměstnanci Společnosti volí jednoho člena dozorčí rady Společnosti. Detailní informace o 
volebním právu, přihlašování kandidátů a průběhu voleb jsou uvedeny ve Volebním řádu 

 
2. Volební komise 
 
2.1. Volební komise ve složení:  

 
Gabriela Musilová, Petra Peremská, Lukáš Michal 
 
byla jmenována rozhodnutím představenstva Společnosti ze dne 23.4.2021 a rozhodnutím 
výboru odborové organizace (jeden člen volební komise je zástupcem odborové organizace).  

 
3.  Přihlašování kandidátů 
 
3.1. Kandidáty na funkci člena dozorčí rady voleného zaměstnanci Společnosti jsou oprávněni 

navrhnout (oprávněné soby):  
 

• představenstvo Společnosti; 
• odborová organizace nebo rada zaměstnanců, jsou-li zřízeny; 
• společně alespoň 10 % zaměstnanců, kteří jsou ke Společnosti v pracovním 

poměru.  
  
3.2. Přihlášky kandidátů musí být doručeny k rukám kteréhokoliv člena hlavní volební komise 

nejpozději 7 (sedm) dnů před konáním voleb. K přihláškám doručeným po této lhůtě se 
nepřihlíží. Volební seznam kandidátů volební komise zveřejní nejpozději 5 (pět) dnů před 
termínem konání voleb.  
 

4. Termín a místo konání volby 
 
4.1. Volby se konají dne 25. května 2021.  

 
4.2. Konkrétní časy voleb a konkrétní volební místnosti tak, aby byla umožněna volba 

zaměstnancům ve všech směnách, budou vyhlášeny společně s volebním seznamem kandidátů 
nejpozději 5 (pět) dnů před termínem konání voleb.  

 
 
V Hradci Králové, dne 23.dubna 2021 
 
 

 
        

Ing. Gabriela Musilová,  
předseda volební komise  


