Hlasovací lístek / Ballot
Výroční členská schůze/Annual General Meeting 2021
Schválení programu Výroční členské schůze/
Approval of the agenda
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

Zpráva představenstva o činnosti Rady za uplynulý rok/Annnual report
Návrh aktivit Rady na rok 2022/Proposed activities for 2022
Návrh aktivit Šance pro budovy ve 2022/Chance for Buildings proposed activities for 2022
Volba členů do představenstva/ Election to the board
Vyhlášení výsledků voleb do představenstvo/Results of the election to the board
Různé/Miscellanenous
Diskuse/Discussion
Závěr/Conclusion
Souhlasím/I approve

Nesouhlasím/I don’t approve

Schválení orgánů členské schůze/Approval of the AGM officials
Zapisovatelka/Minute keeper: Kristýna Cabrnochová, CZGBC
Ověřovatelka/Minute verificator: Lenka Hlaváčová, Frank Bold
Souhlasím/I approve

Nesouhlasím/I don’t approve

VOLBA KANDIDÁTŮ /CANDIDATE VOTE
Označte křížkem jméno těch kandidátů, které chcete volit. Můžete volit maximálně 5 kandidátů.
Please mark a cross in the square against the names of those for whom you wish to vote. You may vote
for a maximum of 5 of the candidates.
U

UU

Jméno / Name
Karel Fronk
Skanska a.s
Tomáš Habel
Tomáš Habel, Daikin Airconditioning CE Czech Republic,
spol. s r.o.
Petra Hajná
CPI Property Group
Robert Leníček
Len+k ARCHITEKTI
Antonín Lupíšek
ČVUT UCEEB
Jaroslav Nutil
Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.

Hlasovaní / Voting

Název členské společnosti:
Name of legal entity:

______________________________

Jméno a příjmení zástupce:
Representative (Name/Surname)

____________________________

Funkce/Position:

_______________________________

____________________________

____________________________

Místo a datum/Place and date

Podpis / Signature

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ HLASOVACÍHO LÍSTKU PRO VOLBU ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ
RADY PRO ŠETRNÉ BUDOVY (CZGBC)
•
•
•
•
•

Hlasovací lístek obsahuje seznam jmen všech kandidátů na funkci člena představenstva
CZGBC.
Člen CZGBC dá svůj hlas kandidátovi tak, že napíše znak “X” do kolonky vedle jeho jména.
Každý člen CZGBC má právo dát svůj hlas maximálně 5 kandidátům. Může však dát hlas i
menšímu počtu kandidátů, nebo žádnému. Pokud člen CZGBC dá hlas více než 5 kandidátům,
je hlasovací lístek neplatný.
Hlasovací lístek je rovněž neplatný, pokud je upraven tak, že není možné určit, kterým
kandidátům byl odevzdán hlas.
Vyplněný hlasovací lístek musí být doručen buď emailem ve formátu PDF na adresu
simona.kalvoda@czgbc.org , nebo v zalepené obálce do kanceláře CZGBC Drtinova 10, 15000
Praha 5 nejpozději do 26.11. 2021 do 16.00.
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INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT THE VOTING BALLOT FOR THE ELECTION OF THE MEMBERS
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE CZECH GREEN BUILDING COUNCIL (CZGBC)
•
•
•
•
•

The voting ballot contains a list of the candidates for the Board of Directors of CZGBC.
A CZGBC member may cast its vote for a candidate by making an “X” sign next to the name of
the candidate.
A CZGBC member may cast is vote for max. 5 candidates. However, the CZGBC member may
also cast its vote for fewer candidates or for none. In case a CZGBC member casts its vote to
more than 5 candidates, the voting ballot becomes invalid.
The ballot also becomes invalid in case it is marked or modified in a way which makes it
impossible to determine for which candidates the vote has been cast.
The filled in ballot must be delivered either by email in PDF format on
simona.kalvoda@czgbc.org , or in a sealed envelope to the CZGBC office, Drtinova 10, 15000
Praha 5 by 26.11. 2021 before 16.00.
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