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Politika odměňování členů představenstva 

Operátor ICT, a.s.  

 

1. ÚVODNÍ ČÁST 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČO: 02795281, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676 (dále jen 

„Společnost“) zpracovala a schválila tuto politiku odměňování, která vychází z pravidel deklarovaných 

Stanovami Společnosti, vymezuje základní východiska, pravidla a kritéria odměňování členů 

představenstva, která byla schválena příslušnými orgány Společnosti. 

Hlavním účelem Společnosti je poskytování plnění v oblasti ICT technologií, zavádění inovativních 

řešení a poskytování souvisejících činností pro svého zakladatele hlavní město Prahu, její příspěvkové 

organizace, jí ovládané osoby a městské části hlavního města Prahy a plnění dalších úkolů svěřených 

Společnosti tímto zakladatelem. Tento obor prochází v poslední době dynamickým rozvojem a 

očekávání zákazníků se rychle mění, čemuž se dodavatelé, mezi které patří i Společnost, musí pružně 

přizpůsobovat. 

Členové představenstva Společnosti jsou zpravidla pověřeni vedením některého z nejvyšších 

organizačních útvarů Společnosti (exekutivní výkon činnosti). Je tedy přirozené, že na členy 

představenstva jsou aplikovány stejné, či podobné, mechanismy odměňování jako na špičkové 

manažery působící ve Společnosti v rámci pracovního poměru. Získání kvalitních manažerů schopných 

orientovat se v se v sektoru plném změn je obtížné a vyžaduje většinou vyjednávání individuálních 

podmínek s každým kandidátem. 

Politika odměňování členů představenstva (dále jen „politika“) byla zpracována dozorčí radou 

Společnosti ve spolupráci s odborným konzultantem - společností Korn Ferry s.r.o., členem mezinárodní 

skupiny Korn Ferry – která k tomuto poskytla metodiku, vycházející z ocenění zastávané pozice 

z pohledu náročnosti, odpovědnosti a pravomocí, možnosti nakládání s majetkem, počtu zaměstnanců, 

odpovědnosti za investice, rozsahu tržeb, počtu států, ve kterých společnost působí, případně tržní 

hodnoty společnosti apod. Prostřednictvím této metodiky ocenění pozic Společnost zajišťuje porovnání 

se srovnatelnými pozicemi na základě průzkumů odměňování Korn Ferry s.r.o. 

Společnost uveřejňuje tuto politiku odměňování na svých webových stránkách. 

 

2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ 

Způsob odměňování členů orgánů ve Společnosti je nastaven tak, aby přispěl k loajalitě a motivaci při 

naplňování celkové strategie Společnosti, prosazování jejích dlouhodobých zájmů a podpoře její 

udržitelnosti.  

Politika odměňování je součástí transparentní strategie Společnosti v oblasti lidských zdrojů, přičemž 

usiluje o zajištění, udržení a motivaci členů orgánů Společnosti, aby tyto pozice byly obsazeny 

kvalifikovanými, schopnými a zkušenými osobami, které budou vhodným způsobem naplňovat cíle 

Společnosti. 
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Způsob odměňování má rovněž podporovat nákladovou efektivnost a udržitelný růst Společnosti a 

posilovat hodnotu Společnosti. Odměňování členů představenstva současně zohledňuje jejich řídící 

funkce a odpovědnost za obchodní vedení Společnosti. 

Při vytváření politiky bylo přihlédnuto ke mzdovým a pracovním podmínkám zaměstnanců Společnosti.  

Podmínky odměňování zaměstnanců jsou stanovovány na základě srovnatelných principů jako u členů 

představenstva. Díky tomu je možné efektivně řídit interní spravedlnost a externí konkurenceschopnost 

odměňování při současném vnímání potřebnosti udržení sociálního smíru mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci. Stejně jako u členů představenstva je i odměňování zaměstnanců Společnosti členěno na 

pevnou a pohyblivou složku a na příslušné benefity, jejichž rozsah je stanoven vnitřními předpisy 

společnosti. Obdobně jako u členů představenstva také u zaměstnanců je výše pohyblivé složky 

odměňování závislá na plnění předem stanovených kritérií. 

 

3. ODMĚŇOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 

Odměňování členů představenstva je stanoveno ve smlouvě o výkonu funkce schválené pro každého 

člena představenstva dozorčí radou. Odměna člena představenstva sestává z pevné složky, variabilní 

složky a dalších výhod:  

3.1 Pevná složka 

a) Odměna za výkon funkce 

Základní složkou odměny člena představenstva je pevná (měsíční) odměna za výkon funkce 

člena představenstva. Výše odměny je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce.  

V případě, že člen představenstva zastává zároveň funkci místopředsedy představenstva, 

zvyšuje se hodnota odměny za výkon funkce o 12,5 %, respektive o 25 % pokud člen 

představenstva zastává zároveň funkci předsedy představenstva. 

b) Odměna za výkon exekutivních činností 

Pokud je člen představenstva pověřen usnesením dozorčí rady výkonem činnosti v rozsahu 

exekutivního řízení Společnosti ve smyslu řízení organizačního celku nebo organizačních 

celků nejvyšší úrovně, náleží mu za toto řízení pravidelná měsíční odměna ve výši sjednané 

ve smlouvě o výkonu funkce. 

V případě, že člen představenstva zastává zároveň funkci místopředsedy představenstva, 

zvyšuje se hodnota odměny za výkon exekutivních činností o 5,5 %, respektive o 11 % pokud 

člen představenstva zastává zároveň funkci předsedy představenstva. 

Je-li člen představenstva pověřen výkonem exekutivní činnosti v rozsahu menším než 100 %, 

náleží mu odměna za výkon exekutivních činností v poměrné výši. 

Jestliže má člen představenstva nárok na odměnu podle písm. a) i b), tvoří hodnotu pevné složky 

součet odměn podle a) a b). 

3.2 Pohyblivá složka 

a) Odměna za splnění úkolů 

Za splnění úkolů uložených představenstvu dozorčí radou může člen představenstva získat 

odměnu v maximální výši 30 % měsíčně ze součtu odměny za výkon funkce a odměny za 

výkon exekutivních činností.  

Jednotlivé úkoly stanoví dozorčí rada, přičemž jsou stanovované na období půl roku až 

jednoho roku. Nárok na odměnu se vyhodnocuje vždy 2x ročně a to po skončení měsíce 

června a po skončení měsíce prosince.  
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Po skončení měsíce června se provádí průběžné hodnocení, na jehož základě se vyplácí 

odměna za splnění úkolů v maximální výši 50 % z celkové maximální roční částky odměny za 

splnění úkolů vypočtené dle odst. 3.2. a) této politiky.  

Po skončení měsíce prosince se provádí konečné hodnocení, na jehož základě se vyplácí 

odměna za splnění úkolů v maximální výši 50 % z celkové maximální roční částky odměny za 

splnění úkolů vypočtené dle odst. 3.2. a) této politiky a případný doplatek odměny dle 

předchozího odstavce, pokud tato na základě průběžného hodnocení po skončení měsíce 

června byla vyplacena v nižším rozsahu, než je úroveň konečného vyhodnocení splnění 

jednotlivých úkolů.  

Výši odměny za splnění úkolů schválí dozorčí rada v plné výši tehdy, pokud člen 

představenstva splní všechny dozorčí radou uložené úkoly za dané období. V opačném 

případě výši odměny sníží, a to podle míry splnění zadaných úkolů. V případě snížení odměny 

dozorčí rada své rozhodnutí členu představenstva písemně odůvodní.  

Plnění úkolů bude vyhodnoceno matematicky jako součet plnění dílčích úkolů, kterým 

dozorčí rada předem přidělí váhu (v procentech) dle jejich významu a náročnosti. V případě, 

že dílčí úkol bude splněn lépe, než bylo určeno, může plnění tohoto dílčího úkolu přesáhnout 

i 100 %, přičemž ale nejvíce může přesáhnout o 20 %. Jestliže součet plnění dílčích úkolů 

přesáhne 100 %, bude tato hodnota považována za stoprocentní splnění úkolů. 

Dozorčí rada zohledňuje při stanovení jednotlivých kritérií skutečnost, že členové 

představenstva mají běžně vedle výkonu funkce člena představenstva svěřeno vedení 

konkrétního organizačního útvaru Společnosti. V případě předsedy představenstva se pak 

jedná o ovlivňování vnitřního chodu celé Společnosti. Z toho důvodu musí být kritéria pro 

přiznávání pohyblivé složky odměny pro každého člena představenstva stanovena 

individuálně. K tomuto využívá kombinaci finančních i nefinančních kritérií. Finanční kritéria 

vždy zahrnují dosažení hospodářského výsledku Společnosti stanoveného v obchodně 

finančním plánu za příslušné účetní období. Nefinanční kritéria zohledňují zvýšení efektivity 

a výkonnosti daného organizačního útvaru společnosti nebo společnosti jako celku 

(dokončení aktuálně probíhajících významných projektů či posun do určité jejich fáze, 

zavedení modernějších postupů a aktuálně uplatňovaných norem, reorganizace útvaru za 

účelem zrychlení procesů apod.). 

Jednotlivá kritéria jsou proto rozdělena u každého člena představenstva na kritéria 

celofiremní, za jejichž splnění odpovídá představenstvo jako celek, a kritéria úseková 

vztahující se k organizačnímu útvaru Společnosti, jehož exekutivním řízením byl člen 

představenstva pověřen, a která se vyhodnocují u každého člena představenstva samostatně. 

Váha každé skupiny tvoří 50 % na celkovém výsledku.  

Pokud člen představenstva není pověřen exekutivním řízením žádné části společnosti, 

vstupují do jeho hodnocení jenom celofiremní kritéria.  

V případě, že je člen představenstva pověřen řízením více úseků, vyhodnotí se část 

úsekových kritérií jako průměr hodnocení za všechny úseky, jejichž řízením byl člen 

představenstva pověřen a neřídil je jiný člen představenstva.  

V případě, že během hodnotícího období dojde ke změně rozsahu pověření člena 

představenstva k řízení jednotlivých úseků nebo organizačních jednotek bude hodnocení 

provedeno poměrně dle doby řízení jednotlivých úseků.  

Dojde-li k ukončení funkce člena představenstva během hodnotícího období náleží odměna 

za splnění úkolů jenom za poměrnou část, kdy byla funkce člena představenstva vykonávaná.  

b) Mimořádná odměna 
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Členům představenstva může být rovněž poskytnuta mimořádná odměna, o jejíž výši a 

poskytnutí rozhoduje dozorčí rada. 

(Odměna za výkon funkce, Odměna za výkon exekutivních činností a Odměna za splnění úkolů dále 

společně jen jako „Odměna“) 

 

Změny výše Odměny 

Jestliže člen představenstva vykonává funkci pouze část roku, výše Odměny se alikvotně krátí 

s přesností na dny. 

Pokud se během hodnoceného období mění výše Odměny za výkon funkce a Odměny za výkon 

exekutivních činností, určí se výše Odměny za splnění úkolů poměrně dle jednotlivé výše odměn, která 

členovi představenstva postupně během hodnotícího období náležela. Stejně bude zohledněno, pokud 

člen představenstva nebyl po celé hodnotící období (místo)předsedou představenstva. 

 

Právo na vrácení pohyblivé složky odměny 

Společnost má právo požadovat po členovi představenstva vrácení pohyblivé složky odměny nebo její 

části, pokud byla vyplacena v rozporu s obecně platnými právními předpisy, a/nebo v rozporu se 

smlouvou o výkonu funkce uzavřenou s daným členem představenstva. 

 

3.3 Další výhody 

a) Odstupné 

V případě ukončení smlouvy o výkonu funkce náleží členovi představenstva odstupné ve výši 

trojnásobku odměny za výkon funkce. V případě, kdy je člen představenstva pověřen 

výkonem činnosti v rozsahu exekutivního řízení Společnosti, k tomuto náleží trojnásobek 

odměny za výkon exekutivních činností, za podmínky že celková doba výkonu funkce dle 

předchozí věty trvala alespoň 1 rok.   

Pokud člen představenstva vykonával funkci déle jak 3 roky, náleží členovi představenstva 

v případě ukončení smlouvy odstupné ve výši pětinásobku odměny za výkon funkce. 

V případě, kdy je člen představenstva pověřen výkonem činnosti v rozsahu exekutivního 

řízení Společnosti, k tomuto náleží pětinásobek odměny za výkon exekutivních činností.  

Pro účely určení odstupného dle předchozích dvou odstavců se do doby výkonu funkce člena 

představenstva započítává i doba, maximálně však v rozsahu 12 měsíců, kterou člen 

představenstva bezprostředně před vznikem členství v představenstvu Společnosti pracoval 

pro Společnost na základě hlavního pracovního poměru.  

Na odstupné nevzniká členu představenstva nárok, pokud na dobu po skončení účinnosti 

smlouvy o výkonu funkce je mezi Společnosti a členem představenstva uzavřena další 

smlouva o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, jejíž doba účinnosti 

bezprostředně navazuje na ukončenou smlouvu. V takovém případě se však doba takto 

uzavřených předchozích smluv o výkonu funkce započítává v plném rozsahu do výpočtu lhůt 

dle prvních dvou odstavců tohoto bodu 3.3 písm. a).  

Odstupné je splatné v nejbližším výplatním termínu společnosti, tj. vždy nejpozději patnáctý 

den v měsíci, po uplynutí daného měsíce, následujícím po ukončení funkce. 

K ukončení výkonu funkce dochází způsobem a z důvodů určených právními předpisy a 

stanovami Společnosti.  
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b) Pojištění odpovědnosti 

Společnost poskytuje členovi představenstva nefinanční odměnu ve formě úhrady 

pojistného za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členem představenstva, a to v 

souvislosti s pojistnou smlouvou uzavřenou mezi Společností a příslušným pojistitelem. 

c) Užívání motorového vozidla 

Společnost umožňuje členovi představenstva pověřenému exekutivním řízením bezplatné 

užívání motorového vozidla poskytnutého Společností dle specifikace stanovené interním 

předpisem pro služební i soukromé účely.  

Alternativně se člen představenstva pověřen exekutivním řízením může rozhodnout 

k pracovním účelům používat své soukromé vozidlo. V takovém případě mu Společnost 

poskytuje finanční příspěvek na provoz vlastního vozidla. Výše příspěvku je určena interním 

předpisem společnosti a odvíjí se od výše obvyklého nájemného kategorie vozidla, které by 

jinak společnost členovi představenstva poskytla.  

Společnost zajišťuje všem členům představenstva na jejich žádost parkovací místo v sídle 

společnosti.  

d) Náhrada nákladů právního zastoupení 

Společnost je zavázána hradit členovi představenstva přiměřené náklady na právní 

zastoupení, které vznikly členovi představenstva v důsledku obrany proti nárokům nebo 

řízením, které vznikly nebo byly iniciovány v souvislosti s výkonem funkce člena 

představenstva, přičemž se může jednat zejména o přiměřené náklady právního zastoupení, 

které vznikly členovi představenstva v důsledku obrany proti: 

i. nárokům třetích osob, které vznikly v důsledku porušení zákonné povinnosti člena 

představenstva; 

ii. nárokům Společnosti, které vznikly v důsledku porušení povinnosti člena 

představenstva; nebo 

iii. trestním nebo obdobným řízením vedeným proti členovi představenstva 

v souvislosti s výkonem jeho funkce, 

a to i v případech, kdy tyto přiměřené náklady právního zastoupení nebudou uhrazeny 

pojistitelem na základě pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

členem představenstva.  

Společnost má nárok na vrácení přiměřených nákladů na právní zastoupení uhrazených členu 

orgánu Společnosti, bude-li pravomocným rozhodnutím soudu rozhodnuto o tom, že se člen 

představenstva dopustil úmyslného trestného činu vůči Společnosti, nebo bude-li 

pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu rozhodnuto o tom, že 

člen orgánu sebe nebo třetí osobu svým jednáním úmyslně obohatil na úkor Společnosti. 

e) Úhrada nákladů 

Členům představenstva jsou Společností nahrazovány výdaje, které rozumně a účelně 

vynaložili v souvislosti s výkonem funkce. Mezi tyto výdaje patří zejména cestovní výdaje, 

cestovní náhrady, náklady na reprezentaci a pohoštění obchodních partnerů, náklady na 

vzdělávání a školení. V případě zahraniční pracovní cesty člena představenstva související s 

výkonem funkce Společnost hradí členům představenstva i komplexní cestovní pojištění. 

f) Využití výpočetní techniky 
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Členové představenstva mají dále po celou dobu výkonu funkce nárok na využití mobilního 

telefonu k služebnímu i soukromému užívání a výpočetní techniky přiměřené potřebám pro 

výkon funkce. 

g) Odměna formou akcií či penzijní výhody 

Společnost neposkytuje členům představenstva jakékoliv odměny formou akcií, opčních 

programů ani jim neposkytuje penzijní výhody. 

h) Podíly na zisku či jiných vlastních zdrojích Společnosti 

Společnost nevyplácí členům představenstva podíly na zisku ani podíly na jiných vlastních 

zdrojích Společnosti. 

i) Výhody a benefity v obdobném rozsahu a výši jako zaměstnanci Společnosti 

Společnost dále může členům představenstva poskytovat další výhody a benefity, které 

přiznává svým zaměstnancům. Složení výhod a benefitů a pravidla pro jejich přidělování 

stanoví interní předpisy. Typově jde o příspěvek na stravné, na sportovní aktivity, benefitní 

body pro nákupy zboží či služeb u vybraných prodejců, zdravotní péči apod. 

j) Osobní volno na zotavenou a indispoziční volno 

Člen představenstva má v každém kalendářním roce nárok na osobní volno na zotavenou a 

indispoziční volno (dále jen „osobní volno“) v rozsahu, který Společnost přiznává 

zaměstnancům Společnosti. Po dobu čerpání tohoto osobního volna zůstávají členu 

představenstva zachovány veškeré nároky a práva podle smlouvy o výkonu funkce, včetně 

nároku na výplatu měsíční odměny navýšené tak, aby v úhrnu odpovídala náhradě 

průměrného výdělku srovnatelně jako v pracovněprávním vztahu. 

k) Materiální zabezpečení pro výkon funkce 

Materiální zabezpečení poskytované členům představenstva pro výkon jejich funkce 

zahrnuje zejména: vhodné pracovní prostředí a podmínky k výkonu funkce člena 

představenstva v míře obvyklé a přiměřené významu zastávané funkce a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, zahrnujícími zejména poskytnutí kanceláře vybavené vhodným 

technickým zařízením a pomůckami, zajištění sekretářských služeb, popř. dalších služeb 

potřebných k řádnému plnění funkce člena představenstva. 

 

4. FUNKČNÍ OBDOBÍ A VÝKON FUNKCE 

Délka funkčního období člena představenstva činí 5 let. Podmínky výkonu funkce a ukončení funkce 

vychází z obecně závazných právních předpisů a jsou upravené ve stanovách Společnosti a v příslušných 

smlouvách o výkonu funkce.   

 

5. ROZHODOVACÍ PROCES A ZMĚNY POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ 

Rozhodovací proces dodržovaný při stanovení, přezkumu a provádění politiky odměňování, včetně 

opatření k předcházení vzniku střetu zájmů a způsobu jeho řešení: 

• při stanovení politiky odměňování a jejího přezkumu se ve vztahu k představenstvu Společnosti 

postupuje analogicky dle příslušných ustanovení stanov Společnosti, podle kterých do 

působnosti dozorčí rady spadá volba a odvolání členů představenstva, schvalování smluv o 

výkonu funkce členů představenstva a rozhodování o poskytnutí plnění ve smyslu § 61 zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; 

• provádění politiky odměňování je v působnosti dozorčí rady. 
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Aktualizaci politiky odměňování zajišťuje dozorčí rada. Přitom přihlíží zejména k obecným zásadám 

odměňování v městských společnostech, pokud takové byly hlavním městem Prahou přijaty. Dozorčí 

rada vyhotovuje a schvaluje politiku odměňování při každé její podstatné změně, nejdéle však 

v intervalu jednou za 4 roky od schválení poslední verze politiky odměňování. Společnost poskytne 

dozorčí radě adekvátní prostředky potřebné k vyhotovení politiky odměňování. 

Představenstvo Společnosti předloží neprodleně dozorčí radou schválenou politiku odměňování ke 

vzetí na vědomí Radě Hlavního města Prahy. 

 

Nabytí účinnosti politiky odměňování nebo její změny může být posunuto do doby skončení 

hodnotícího období členů představenstva platného v době jejího schválení. 

K přijetí rozhodnutí o schválení politiky odměňování dozorčí radou se vyžaduje nadpoloviční většina 

hlasů členů dozorčí rady. Společnost bez zbytečného odkladu po jednání dozorčí rady, jejímž 

rozhodnutím byla politika odměňování členů představenstva schválena, tuto bezplatně uveřejní po 

dobu její platnosti způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup, přičemž Společnost zohlední 

zejména ochranu osobních údajů dle aktuálně účinné právní úpravy, jsou-li tyto obsahem politiky 

odměňování členů představenstva. 

Je-li dozorčí radou schvalována nová politika odměňování, obsahuje popis a zdůvodnění všech 

podstatných změn oproti předchozí politice odměňování a způsobu, jak byly zohledněny obecné zásady 

odměňování v městských společnostech, pokud takové byly hlavním městem Prahou přijaty. 

V případě změny politiky odměňování dozorčí rada schválí nejpozději do 3 měsíců příslušnou změnu 

smluv o výkonu funkcí členů představenstva. Společnost je povinna do 1 měsíce po schválení změny 

smlouvy o výkonu funkce učinit veškeré kroky, aby byly smlouvy o výkonu funkcí členů představenstva 

platně a účinně změněny. Pokud kterýkoliv člen představenstva neakceptuje změnu smlouvy o výkonu 

funkce, rozhodne dozorčí rada nejpozději do 2 měsíců o jeho odvolání nebo setrvání ve funkci.  O této 

skutečnosti informuje dozorčí rada Radu Hlavního města Prahy. 

V případě, že představenstvo nebo dozorčí rada shledá, že tato politika odměňování není řádně 

dodržována nebo je v rozporu s právními předpisy, uloží představenstvo příslušným zaměstnancům 

Společnosti, respektive dozorčí rada představenstvu, bez zbytečného odkladu přijetí nápravných 

opatření.  

Střetu zájmů je předcházeno výše popsaným postupem při projednání, schválení a přezkumu politiky 

odměňování. Při přípravě smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva se vychází ze schválené 

politiky odměňování. V případě, že vznikne rozpor mezi smlouvou o výkonu funkce a schválenou 

politikou odměňování účinnou v době podpisu smlouvy o výkonu funkce, má schválená politika 

odměňování účinná v době podpisu smlouvy o výkonu funkce přednost a k ustanovením smlouvy o 

výkonu funkce, která jsou v rozporu se schválenou politikou odměňování, se nepřihlíží.  

Členům představenstva se vyplácí odměna zásadně v souladu s aktuálně účinnou politikou 

odměňování. Vznikne-li rozpor mezi smlouvou o výkonu funkce a schválenou politikou odměňování, 

dozorčí rada schválí takovou změnu smluv o výkonu funkce, aby vzniklý rozpor byl odstraněn. Pokud 

nedojde k uvedení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva do souladu s politikou odměňování, 

dozorčí rada neschválí uzavření ani prodloužení smlouvy o výkonu funkce, případně neprodlouží funkční 

období příslušného člena představenstva.  

K přípravě smlouvy o výkonu funkce, jejího dodatku, politiky odměňování nebo její aktualizace mohou 

být přibráni externí poradci s tím, že musí být zajištěna jejich nezávislost.  

Od politiky odměňování se společnost může dočasně odchýlit pouze tehdy, je-li odchýlení nezbytné z 

hlediska rozporu politiky s právními předpisy, či z hlediska potřeby zachování dlouhodobých zájmů i 

udržitelnosti Společnosti nebo z hlediska zachování provozu jejího obchodního závodu a obsahuje-li 
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politika odměňování procedurální pravidla pro dočasné odchýlení a výčet pravidel, od nichž se lze takto 

odchýlit. 

 

6. ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ 

Společnost vyhotovuje přehlednou a srozumitelnou zprávu o odměňování, která poskytuje úplný 

přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu 

předcházejícího skončeného účetního období jednotlivým členům představenstva. 

Zprávu o odměňování představenstvo předloží ke schválení jedinému akcionáři/valné hromadě 

nejpozději se schvalováním účetní závěrky za účetní období, za které se vypracovává zpráva o 

odměňování. Neschválí-li jediný akcionář/valná hromada zprávu o odměňování, představenstvo v příští 

zprávě o odměňování vysvětlí, jakým způsobem byl/o rozhodnutí jediného akcionáře/výsledek 

hlasování na valné hromadě zohledněn/o při vypracování nové zprávy. 

Společnost bez zbytečného odkladu po projednání zprávy jediným akcionářem/valnou hromadou 

bezplatně uveřejní anonymizovanou zprávu o odměňování spolu s informací, zda byla zpráva o 

odměňování schválena jediným akcionářem/valnou hromadou, na svých internetových stránkách a 

ponechá ji uveřejněnou po dobu 10 let. 

Společnost nechá zprávu o odměňování ověřit auditorem, zda splňuje všechny požadované informace. 

Zpráva o odměňování obsahuje: 

a) ve vztahu ke každému členu představenstva: 

i) celkovou výši odměny rozčleněnou podle složek, poměr pevné a pohyblivé složky 

odměny, vysvětlení, jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně 

toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost společnosti, a informaci 

o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií a veškeré odměny, které členovi byly 

poskytnuty nebo jsou splatné v účetním období, za něž se vypracovává zpráva o 

odměňování, osobou, která patří do stejné skupiny jako společnost, tj. jejím jediným 

akcionářem je hlavní město Praha, 

ii) informace o využití práva Společnosti požadovat vrácení pohyblivé složky odměny 

nebo její části, a 

iii) informace o případných odchylkách od postupu provádění politiky odměňování 

uvedeného v politice odměňování včetně vysvětlení důvodu odchýlení a uvedení 

konkrétních pravidel politiky odměňování, od kterých se Společnost odchýlila; 

b) roční změnu finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Společnosti a roční 

změnu průměrných odměn zaměstnanců Společnosti, kteří nejsou členy představenstva a 

dozorčí rady, v přepočtu na zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou, a to 

alespoň za 5 předcházejících účetních období, prezentované společně způsobem, který 

umožňuje srovnání. 

 

7. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 

Společnost zveřejňuje na svých internetových stránkách platné vzorové znění smlouvy o výkonu funkce 

člena představenstva v jejím plném znění. Od této vzorové smlouvy se lze odchýlit jen za podmínky, že 

jsou odlišná ustanovení neprodleně anonymizovaně zveřejněna na internetových stránkách 

Společnosti a v případě, že nejsou v rozporu se stanovami Společnosti. 
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8. ZÁVĚR 

Tato politika odměňování členů představenstva byla schválena dozorčí radou Společnosti. Všechny 

smlouvy o výkonu členů představenstva uzavřené po dni schválení této politiky odměňování musí být 

s touto politikou v souladu. Pravidla dle politiky odměňováních platí do té doby, dokud není dozorčí 

radou schváleno nové znění politiky odměňování. 

První zpráva o odměňování dle čl. 6 této politiky bude vyhotovena za účetní období roku 2022. 

 

 

 

 


