
Stránka 1 z 5 

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti 
 

Operátor ICT, a.s. 

IČO: 027 95 281 

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 19676 
zastoupená: …, předsedou představenstva a …., místopředsedou představenstva  

(dále jen „Společnost“)   
 

(dále jen „společnost“) 

 

a 

 

pan/paní jméno, příjmení 

datum narození 

bytem 

 

(dále jen „člen dozorčí rady“) 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 59 a násl. zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), dohodli na smlouvě o 

výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní korporace (dále jen „smlouva“) tohoto znění: 

I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Tato smlouva je uzavřena mezi společností a členem dozorčí rady k úpravě práv a 

povinností, které souvisejí s výkonem funkce člena dozorčí rady společnosti. Předmět 

výkonu funkce je dán příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona o obchodních 

korporacích, stanovami společnosti a podrobně upraven ustanoveními této smlouvy.  

1.2. Tato smlouva nahrazuje veškerá případná předchozí ujednání o výkonu funkce člena 

dozorčí rady mezi společností a členem dozorčí rady. 

1.3. Člen dozorčí rady prohlašuje, že splňuje podmínky předepsané obecně závaznými 

právními předpisy pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti a zavazuje se v rámci 

své funkce člena dozorčí rady hájit v mezích obecně závazných právních předpisů zájmy 

společnosti. 

1.4. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence, jak je upraven v § 451 a násl. zákona 

o obchodních korporacích a ve stanovách společnosti. Člen dozorčí rady je rovněž povinen 

dodržovat pravidla o střetu zájmů, jak jsou upravena v § 54 a násl. zákona o obchodních 

korporacích. 
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II. 

Povinnosti člena dozorčí rady 

2.1. Člen dozorčí rady se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z této funkce. Jako takový se 

podílí na kontrolní činnosti a podílí se na rozhodování o všech záležitostech společnosti, 

které jsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami svěřeny do působnosti dozorčí 

rady. Tuto působnost se zavazuje vykonávat osobně, v souladu s  obecně závaznými 

právními předpisy, stanovami, případně vydanými vnitřními předpisy a rozhodnutími valné 

hromady/jediného akcionáře a dozorčí rady. 

2.2. Člen dozorčí rady je povinen se účastnit každého svolaného jednání dozorčí rady, pokud 

mu v tom nebrání objektivní důvody znemožňující mu účast na jednání, přičemž 

skutečnost, že se nemůže účastnit jednání dozorčí rady, je povinen oznámit 

administrativnímu pracovníkovi, který plní funkci tajemníka dozorčí rady anebo 

předsedovi dozorčí rady, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti 

dozvěděl. V případě, že dozorčí rada přijímá rozhodnutí mimo své zasedání, je povinen 

hlasovat v požadované lhůtě. Člen dozorčí rady je povinen účastnit se valné 

hromady/rozhodování jediného akcionáře, je-li taková účast vyžadována. 

2.3. Člen dozorčí rady se zavazuje plnit své povinnosti s péčí řádného hospodáře, tj. s 

nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen dozorčí rady je povinen 

činit potřebná rozhodnutí a vyslovovat nutná stanoviska a připomínky bez zbytečného 

odkladu a je též povinen chránit dobrou pověst společnosti. 

2.4. Člen dozorčí rady se zavazuje oznámit společnosti, že přestal splňovat podmínky stanovené 

pro výkon funkce člena dozorčí rady obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami 

společnosti. Neoznámí-li tuto skutečnost společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se o 

této skutečnosti dozvěděl, nebo měl a mohl dozvědět, je povinen nahradit společnosti škodu 

způsobenou nesplněním této povinnosti. 

2.5. Člen dozorčí rady je povinen bezodkladně oznámit dozorčí radě všechny okolnosti, o 

kterých se dozvěděl při výkonu funkce člena dozorčí rady a které mají vliv a/nebo ohrožují 

oprávněné zájmy společnosti, zejména mohou podstatným způsobem ovlivnit 

podnikatelskou činnost společnosti, vnitřní provoz společnosti, způsobit újmu na majetku 

nebo pověsti společnosti nebo jsou významné z hlediska postavení společnosti na 

relevantním trhu či které mohou významně ovlivnit rozhodnutí přijatá jednotlivými orgány 

společnosti či výkon funkcí jejich členů. 

2.6. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o konkurenčně významných 

skutečnostech a informacích, obchodním tajemství a dalších skutečnostech, jejichž 

prozrazení či zpřístupnění třetím osobám by mohlo společnosti způsobit jakoukoliv újmu, 

a se kterými se člen dozorčí rady seznámil v souvislosti s výkonem funkce (dále jen 

„důvěrné informace“). Člen dozorčí rady je povinen důsledně chránit veškeré důvěrné 

informace a nesmí tyto informace zveřejňovat nebo zpřístupňovat třetím osobám či 

umožnit třetím osobám přístup k takovým informacím. Člen dozorčí rady je povinen 

přijmout veškerá nezbytná a rozumně předvídatelná opatření za účelem zamezení přístupu 

třetích osob k důvěrným informacím či zveřejnění důvěrných informací v rozporu s tímto 

článkem smlouvy. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat povinnosti uvedené v tomto 

článku smlouvy i po zániku této smlouvy z jakéhokoli důvodu. V případě, že členovi 

dozorčí rady vznikne povinnost sdělit důvěrné informace na základě obecně závazného 

právního předpisu nebo na základě pravomocného rozhodnutí orgánu moci veřejné, 
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zavazuje se bezodkladně a před sdělením důvěrné informace třetí osobě, informovat 

dozorčí radu o takové skutečnosti a poskytnout společnosti veškerou nutnou součinnost 

k obraně společnosti před vznikem případné újmy.  

2.7. Při skončení výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti je člen dozorčí rady povinen 

protokolárně vrátit společnosti do 15 kalendářních dní ode dne skončení funkce veškeré 

materiály, písemnosti a pomůcky, které v rámci výkonu své funkce od společnosti 

protokolárně převzal. V případě ukončení funkce člena dozorčí rady je člen dozorčí rady 

povinen učinit takové kroky a opatření, jejichž opomenutí by mohlo být společnosti na 

újmu.  

2.8. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za škodu či jinou újmu způsobenou porušením 

povinností z této smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, a to zejména podle 

ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku a podle zákona o obchodních korporacích. 

Člen dozorčí rady je dále povinen vydat případný neoprávněný prospěch podle § 53 zákona 

o obchodních korporacích. 

2.9. Člen dozorčí rady je povinen informovat společnost o vzniku či zániku zákonné překážky 

pro pobírání odměny za výkon funkce a dále je povinen informovat dozorčí radu, 

představenstvo a případně valnou hromadu/jediného akcionáře (pokud je to z hlediska 

obecně závazných právních předpisů nutné) o veškerých změnách týkajících se jeho osoby, 

které by mohly mít vliv na výkon jeho funkce člena dozorčí rady, a též je povinen 

neprodleně informovat představenstvo o změně jeho osobních údajů zapisovaných do 

obchodního rejstříku. 

III. 

Povinnosti společnosti 

3.1. Společnost je povinna: 

a) vyplatit členovi dozorčí rady odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady dle podmínek 

této smlouvy, pokud vyplácení odměny nevylučuje obecně závazný právní předpis; 

b) poskytnout členovi dozorčí rady všechny potřebné doklady, záznamy a informace a 

vytvořit odpovídající podmínky, nutné pro výkon funkce člena dozorčí rady; 

c) umožnit členovi dozorčí rady výkon funkce v prostorách společnosti. 

IV. 

Odměna 

4.1. Člen dozorčí rady má za výkon funkce člena dozorčí rady dle této smlouvy nárok na 

odměnu ve výši 21.000,- Kč měsíčně po dobu výkonu této funkce, pokud nárok na odměnu 

a její výplatu nevylučuje obecně závazný právní předpis, přičemž po dobu, kdy bude 

vykonávat funkci místopředsedy dozorčí rady, se mu odměna navyšuje na částku 23.000,- 

Kč měsíčně a po dobu, kdy bude vykonávat funkci předsedy dozorčí rady, se mu odměna 

navyšuje na částku 25.000,- Kč měsíčně. V případě, že člen dozorčí rady vykonával svoji 

funkci jen část měsíce, výše odměny se alikvotně krátí a to s přesností na dny, přičemž 

obdobně se postupuje, pokud člen dozorčí rady vykonával funkci předsedy nebo 

místopředsedy dozorčí rady jen část měsíce. Odměna je vyplácena měsíčně zpětně, 
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nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží, a to 

bezhotovostním převodem na účet, jehož označení sdělí člen dozorčí rady společnosti 

písemně. 

4.2. Členovi dozorčí rady nebude valnou hromadou/jediným akcionářem přiznáván podíl na 

zisku společnosti (tantiéma). 

4.3. Pohledávka člena dozorčí rady vůči společnosti z důvodu výplaty odměny nesmí být 

postoupena ani zastavena. 

4.4. Odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady společnost neposkytne v případě, že výkon 

funkce členem dozorčí rady zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům 

společnosti, ledaže valná hromada/jediný akcionář rozhodne jinak. 

V. 

Náhrada nákladů a jiná plnění 

5.1. Společnost se zavazuje uhradit členovi dozorčí rady účelně vynaložené hotové výdaje 

spojené s jeho účastí na zasedáních dozorčí rady. Tyto hotové výdaje je povinna uhradit 

oproti vyúčtování po jeho předložení. 

5.2. Společnost se zavazuje poskytnout členovi dozorčí rady pro výkon funkce dle této smlouvy 

své pracovní prostory a vybavení včetně svého administrativního a technického zázemí. 

5.3. Při služebních cestách v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady v tuzemsku i 

v zahraničí poskytne společnost členovi dozorčí rady náhrady cestovních výdajů podle 

obecně závazných právních předpisů, tj. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. Výši náhrad stanoví společnost před konáním cesty. 

5.4. Členovi dozorčí rady bude poskytnuto plnění ve formě pojištění odpovědnosti za výkon 

funkce člena orgánu společnosti, pokud takové pojištění společnost sjedná, přičemž výše 

pojistného je pak výsledkem rovnoměrného rozpočtení celkové částky pojistného 

placeného společností za členy představenstva a dozorčí rady a případně výboru pro audit, 

je-li v souladu s obecně závaznými právními předpisy zřízen, za dané pojistné období mezi 

konkrétní počet pojištěných osob. 

5.5. Člen dozorčí rady nemá nárok vůči společnosti na jiná plnění než sjednaná v článku IV. a 

v tomto článku V. této smlouvy.  

VI. 

Platnost smlouvy 

6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady. 

Při ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady tato smlouva zaniká s výjimkou ustanovení 

článku II. odst. 2.6 této smlouvy. Výkon funkce člena dozorčí rady končí: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) rozhodnutím valné hromady/jediného akcionáře o odvolání člena dozorčí rady, 

c) na základě odstoupení z funkce, 

d) úmrtím člena dozorčí rady, 

e) jiným způsobem stanoveným platnými právními předpisy. 
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Datem ukončení výkonu funkce se vždy rozumí rozhodný den vyplývající z obecně závazných 

právních předpisů, pokud stanovy neurčují jinak. 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

7.1. Smlouvu lze měnit výhradně dohodou smluvních stran formou písemného dodatku. Změny 

a dodatky smlouvy musí být schváleny valnou hromadou/jediným akcionářem. 

7.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí přiměřeně ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích, jakož i ustanoveními interních předpisů společnosti.  

7.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 

7.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a její účinnost je 

podmíněna schválením valnou hromadou/jediným akcionářem. 

7.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 

důkladně porozuměly jejímu textu a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, což stvrzují 

svými podpisy. 

V Praze dne                  Praze dne  

 

…………………………    ……………………………... 

…, předseda představenstva                                 Jméno, příjmení, člen dozorčí rady 

Operátor ICT, a.s. 

 

 

………………………… 

…, místopředseda představenstva 

Operátor ICT, a.s. 

 

 


