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SMLOUVA  O V ÝKONU FUNKCE  ČLENA 
P ŘED STAV ENSTVA  

 

 

Smluvní strany: 

 

Operátor ICT, a.s. 

 IČ: 02795281 

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

 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

 pod spisovou značkou B 19676 

……. předsedou představenstva, a …… 

místopředsedou představenstva  

(dále jen „Společnost“) 

 

a 

 

………………….. 

Narozen: …………….. 

Bydliště: …………………. 

č.ú.: 0000000000/0000, banka: … 

 (dále jen „Člen představenstva“) 

 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o výkonu funkce člena 

představenstva, ve smyslu § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), v platném znění 

(dále jen „Smlouva“) 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Společnost prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou podle českého 
právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je 
oprávněna tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  

1.2 Člen představenstva prohlašuje, že je fyzickou osobou s plnou svéprávností podle 
českého právního řádu, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  

1.3 Smluvní strany dále prohlašují, že Člen představenstva byl řádně zvolen do funkce 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a se stanovami Společnosti dne 
28.1.2022. 

1.4 Člen představenstva prokázal výpisem z rejstříku trestů, čestným prohlášením, 
případně dalšími doklady vyžadovanými obecně závaznými právními předpisy, že je 
způsobilý ve smyslu zákona o obchodních korporacích, k výkonu své funkce. 

1.5 Člen představenstva svým podpisem níže prohlašuje, že jmenování do funkce bez 
výhrad přijal a  zavazuje se tuto funkci pro Společnost vykonávat za podmínek 
stanovených touto Smlouvou, stanovami Společnosti a obecně závaznými právními 
předpisy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Touto Smlouvou se člen představenstva zavazuje, že bude pro Společnost vykonávat 

funkci člena představenstva a z titulu této funkce bude plnit povinnosti člena 

představenstva vyplývající z obecně závazných právních předpisů a stanov 

společnosti, a společnost se zavazuje poskytovat členu představenstva sjednanou 

odměnu.  

3. PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA A ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 

3.1 Člen představenstva je členem statutárního orgánu Společnosti. Členové 

představenstva zastupují Společnost ve všech záležitostech způsobem uvedeným ve 

stanovách Společnosti a platných právních předpisech. 

3.2 Do působnosti představenstva Společnosti spadá obchodní vedení Společnosti, a to 

zejména zabezpečování řízení a dohledu nad každodenními činnostmi Společnosti. 

3.3 Člen představenstva dále může být usnesením dozorčí rady pověřen výkonem činnosti 

v rozsahu exekutivního řízení Společnosti v oblasti specifikované přijatým usnesením, 

a to ve smyslu pověření řízením organizačního celku nebo organizačních celků nejvyšší 

úrovně tak, jak je dán interním organizačním předpisem Společnosti. Pro vyloučení 

pochybností se má za to, že exekutivní řízení Společnosti spadá pod obchodní vedení 

Společnosti tak, jak je definováno v odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy. 

3.4 Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu své funkce obecně závazné 

právní předpisy, jakož i normy vydané Společností, zejména stanovy Společnosti a 

usnesení valné hromady. Člen představenstva je povinen svoji funkci vykonávat s 

odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s 

oprávněnými zájmy Společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 



 

Stránka 3 z 11 

 

4. ODMĚŇOVÁNÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA A JINÁ PLNĚNÍ 

4.1 Členu představenstva náleží za výkon funkce: 

4.1.1 odměna ve výši 44.000,- Kč měsíčně za výkon funkce člena představenstva; 

výše odměny se zvyšuje o 12,5 %, je-li člen představenstva zároveň 

místopředsedou představenstva, resp. o 25 %, je-li člen představenstva 

zároveň předsedou představenstva, 

4.1.2 odměna ve výši 99.000,- Kč měsíčně za výkon exekutivních činností člena 

představenstva; výše odměny se zvyšuje o 5,5 % za výkon exekutivních 

činností místopředsedy představenstva, resp.o 11 % za výkon exekutivních 

činností předsedy představenstva, je-li člen představenstva, resp. 

místopředseda, resp. předseda představenstva, dle odst. 3.3 čl. 3 této 

Smlouvy, pověřen usnesením dozorčí rady Společnosti výkonem činnosti 

v rozsahu exekutivního řízení Společnosti. Je-li Člen představenstva, resp. 

místopředseda, resp. předseda představenstva pověřen usnesením dozorčí 

rady Společnosti výkonem činnosti v rozsahu exekutivního řízení Společnosti 

v rozsahu menším než 100 procent, náleží mu k odměně dle čl. 4.1.1  odměna 

dle odst. 4.1.2 této Smlouvy pouze v příslušné poměrné výši v závisosti od 

rozsahu tohoto pověření.  

4.1.3 odměna za splnění úkolů uložených představenstvu dozorčí radou v 
maximální výši 30 % měsíčně z odměny dle článku 4.1.1 a 4.1.2 Smlouvy, 
přičemž cíle mohou být stanovené na kalendářní pololetí nebo kalendářní rok; 
tato odměna je splatná po jejím schválení dozorčí radou, a to následujícím 
způsobem: 

4.1.3.1 po skončení měsíce června se provede průběžné hodnocení, na 
jehož základě se vyplatí maximálně 50 % z celkové maximální roční 
částky odměny; 

4.1.3.2 po skončení měsíce prosince se provede konečné hodnocení, na 
jehož základě se vyplatí maximálně 50 % z celkové maximální roční 
částky odměny a případný doplatek části odměny dle odst. 4.1.3.1 
Smlouvy, pokud tato část na základě průběžného hodnocení po 
skončení měsíce června byla vyplacena v nižším rozsahu, než je 
úroveň konečného hodnocení splnění jednotlivých úkolů.  

4.2 V případě, že člen představenstva vykonával svoji funkci jen část roku, výše odměny 

dle odst. 4.1 tohoto článku Smlouvy se alikvotně krátí, a to s přesností na dny. 

V případě, že Člen představenstva měl během hodnotícího období různou výši odměn 

dle čl. 4.1.1 a 4.1.2 této Smlouvy vypočte se výsledná odměna dle 4.1.3 Smlouvy 

poměrně dle jednotlivé výše odměny, která Členovi představenstva postupně během 

hodnotícího období náležela. Totéž platí pro případ, kdy byl člen představenstva 

předsedou či místopředsedou představenstva pouze část roku. Dojde-li k ukončení 

funkce Člena představenstva během hodnotícího období dle čl. 4.1.3 Smlouvy, náleží 

odměna dle čl. 4.1.3 Smlouvy pouze za poměrnou dobu hodnotícího období, kdy byla 

funkce Člena představenstva vykonávaná a to po provedeném hodnocení v termínech 

dle čl. 4.1.3 Smlouvy.   

4.3 Výši odměny dle odst. 4.1.3 tohoto článku Smlouvy 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. 
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Jednotlivá kritéria budou rozdělena 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, hodnotí se pouze celofiremní kritéria s váhou 100 % 

na celkovém výsledku. 

V případě, že je Člen představenstva pověřen řízením více úseků, vyhodnotí se míra 

splnění úsekových kritérií jako průměr hodnocení za všechny úseky, jejichž řízením je 

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. 

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. 

4.4 V případě ukončení Smlouvy o výkonu funkce náleží Členu představenstva odstupné 

ve výši trojnásobku odměny uvedené v odstavci 4.1.1, v případě kdy je Člen 

představenstva pověřen výkonem činnosti v rozsahu exekutivního řízení Společnosti 

k tomuto náleží trojnásobek odměny dle odst.  4.1.2 této Smlouvy, v případě, že Člen 

představenstva vykonával funkci po dobu jednoho roku až tří let. Nad tři dokončené 

roky ve výkonu funkce náleží Členu představenstva odstupné ve výši pětinásobku 

odměny uvedené v odstavci 4.1.1, v případě kdy je Člen představenstva pověřen 

výkonem činnosti v rozsahu exekutivního řízení Společnosti k tomuto náleží 

pětinásobek odměny dle odst. 4.1.2 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní 

strany uvádí, že na odstupné dle čl. 4.4 této Smlouvy není nárok, pokud na dobu po 

skončení účinnosti této Smlouvy je mezi Společností a Členem představenstva 

uzavřena další smlouva o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, jejíž doba 

účinnosti bezprostředně navazuje na tuto Smlouvu – doba, po kterou Člen 

představenstva vykonával funkci na základě bezprostředně předcházejících smluv o 

výkonu funkce, se v plném rozsahu započítává do lhůt rozhodných pro určení výše 

hodnoty odstupného dle tohoto čl. 4.4 Smlouvy. Smluvní strany uvádí, že do lhůt dle 

čl. 4.4. Smlouvy se započítává i případná doba, kterou Člen představenstva Společnosti 

bezprostředně před vznikem členství v představenstvu Společnosti pracoval pro 

Společnost na základě hlavního pracovního poměru, maximálně však v rozsahu 12 

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

nejpozději patnáctý den v měsíci, po uplynutí daného měsíce, následujícím po 

ukončení funkce. 

4.5 Za účelem zajištění náležitého výkonu funkce poskytne Společnost Členu 

představenstva rovněž:  
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4.5.1 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; 

4.5.2 možnost bezplatného užívání motorového vozidla dle specifikace stanovené 

interním předpisem poskytnutého Společností pro služební i soukromé účely, 

jestliže je Člen představenstva pověřen  výkonem exekutivních činností. 

Alternativně se Člen představenstva, je-li pověřen výkonem exekutivních 

činností, 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; 

4.5.3 parkovací místo v sídle Společnosti, jestliže o to Člen představenstva požádá; 

4.5.4 využití mobilního telefonu k služebnímu i soukromému užívání a výpočetní 

techniky přiměřené potřebám pro výkon funkce Člena představenstva; 

4.5.5 materiální zabezpečení pro výkon funkce člena představenstva; to 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. 

4.6 Členu představenstva může být dále poskytnuta mimořádná odměna. O jejím 

poskytnutí a výši rozhoduje dozorčí rada Společnosti. 

4.7 Společnost dále může Členovi představenstva poskytovat další výhody a benefity, 

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

přidělování stanoví interní předpisy.  

4.8 Jiné plnění náleží Členu představenstva, pokud tak stanoví tato Smlouva, právní 

předpis nebo vnitřní předpisy Společnosti, jsou-li v souladu s politikou odměňování 

členů představenstva Společnosti a schváleny rozhodnutím dozorčí rady Společnosti. 

5. NÁHRADA NÁKLADŮ  

5.1 Společnost se zavazuje hradit Členu představenstva přiměřené náklady na právní 

zastoupení, které vznikly Členu 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 Členu představenstva v důsledku obrany proti: 

5.1.1 nárokům třetích osob, které vznikly v důsledku porušení zákonné povinnosti 

Člena představenstva; 

5.1.2 nárokům Společnosti, které vznikly v důsledku porušení povinnosti Člena 

představenstva; nebo 

5.1.3 trestním nebo obdobným řízením vedeným proti Členu představenstva 

v souvislosti s výkonem jeho funkce, 
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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 ve smyslu odst. 4.6 výše. 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. 

5.2 Společnost se dále zavazuje nahradit Členovi představenstva výdaje, které rozumně a 

účelně vynaložil 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 i komplexní cestovní 

pojištění. 

6. OSOBNÍ VOLNO NA ZOTAVENOU A INDISPOZIČNÍ VOLNO 

6.1 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. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 Člen představenstva se zavazuje zejména: 

7.1.1 řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti, resp. 
jediným akcionářem v působnosti valné hromady Společnosti, pokud jsou 
v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti, 

7.1.2 vykonávat svoji funkci v zájmu Společnosti a tuto činnost vykonávat s péčí 
řádného hospodáře, tj. s povinností vykonávat svoji činnost s nezbytnou 
loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí,  

7.1.3 s péčí řádného hospodáře především posuzovat veškeré materiály a 
podklady, které mu budou v rámci jeho činnosti předloženy a v případě 
potřeby si vyžádat další materiály a podklady, které pro svou činnost 
potřebuje,  

7.1.4 bez zbytečného odkladu činit potřebná rozhodnutí a vyslovovat nutná 
stanoviska a připomínky,  

7.1.5 chránit dobré jméno Společnosti, 

7.1.6 dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem a touto Smlouvou, 

7.1.7 řídit se právními a ostatními předpisy Společnosti a dohlížet nad jejich 
dodržováním  jejími zaměstnanci, 
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7.1.8 řádně hospodařit s prostředky Společnosti a ochraňovat majetek Společnosti 
před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu 
s oprávněnými zájmy Společnosti, 

7.1.9 zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž 
prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu v souladu 
s podmínkami dle této Smlouvy, 

7.1.10 informovat Společnost o veškerých důležitých změnách a skutečnostech, 
které by mohly mít vliv na řádný výkon jeho funkce, případně na změnu 
pokynů Společnosti,  

7.1.11 bezodkladně informovat dozorčí radu a představenstvo Společnosti a 
případně valnou hromadu (pokud je to z hlediska právních předpisů nutné) o 
veškerých změnách týkajících se jeho osoby, které by mohly mít vliv na výkon 
jeho funkce člena představenstva, 

7.1.12 pro účely vyhotovení zprávy o odměňování sdělit Společnosti bez zbytečného 
odkladu po skončení každého účetního období veškeré odměny, které byly 
Členu představenstva v příslušném účetním období poskytnuty  jakoukoliv 
třetí osobou, jejímž jediným akcionářem je hlavní město Praha. Člen 
představenstva uvede i ty odměny, které byly v příslušném účetním období 
splatné, i když ještě nebyly poskytnuty. 

7.2 Člen představenstva je povinen plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a ze své 

funkce člena představenstva osobně, může však zmocnit pro jednotlivý případ jiného 

člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání 

představenstva. V takovém případě je nepřítomný Člen představenstva povinen dát 

předem své písemné stanovisko k hlasované otázce.  

7.3 Člen představenstva je povinen ve smyslu § 54 a násl. zákona o obchodních 

korporacích informovat dozorčí radu Společnosti respektive valnou hromadu, 

nastane-li střet mezi jeho zájmy a zájmy Společnosti, respektive hodlá-li se Společností 

uzavřít smlouvu mimo rámec běžného obchodního styku za podmínek stanovených 

zákonem o obchodních korporacích.  

7.4 Člen představenstva je povinen informovat dozorčí radu Společnosti o všech 

skutečnostech, o nichž získal povědomí, které mohou podstatným způsobem ovlivnit 

podnikatelskou činnost Společnosti a vnitřní provoz Společnosti, způsobit Společnosti 

újmu na majetku nebo pověsti (dobrém jménu) či které mohou významně ovlivnit 

rozhodnutí přijatá jednotlivými orgány Společnosti či výkon funkcí jejich členů. 

7.5 Společnost se zavazuje zejména: 

7.5.1 vytvořit Členu představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce a 

poskytovat mu veškeré informace, údaje a podklady nezbytné k výkonu jeho 

funkce, včetně zajištění příslušného školení a možnosti využívat v účelné míře 

služby externích poradců; 

7.5.2 poskytovat Členu představenstva bezplatně technické prostředky nutné 

k zajištění řádného výkonu funkce, pokud je to vhodné nebo účelné namísto 

náhrady nákladů vynaložených Členem představenstva; a 

7.5.3 řádně a v dohodnutých termínech poskytovat Členu představenstva odměnu 

sjednanou v čl. 4 této Smlouvy jakož i materiální plnění dle čl. 5 této Smlouvy. 
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8. UKONČENÍ VÝKONU FUNKCE 

8.1 K ukončení výkonu funkce dochází způsobem a z důvodů určených právními předpisy 
a stanovami Společnosti. 

8.2 V případech ukončení funkce Člena představenstva je Člen představenstva povinen 
učinit takové kroky a opatření, jejichž opomenutí by mohlo být Společnosti na újmu. 

8.3 Do třiceti (30) dnů po ukončení výkonu funkce vrátí Člen představenstva libovolnému 
členu představenstva Společnosti: 

8.3.1 veškeré doklady a písemnosti, poskytnuté mu v přímé souvislosti s výkonem 
funkce, všechny opisy, výpisy, kopie těchto dokladů a písemností, ledaže by 
již byly skartovány, jakož i nosiče pro záznam a přenos dat patřící Společnosti; 

8.3.2 ostatní předměty, které mu byly poskytnuty v souvislosti s výkonem funkce, a 
to včetně případné dokumentace vztahující se k takovým předmětům. 

9. MLČENLIVOST 

9.1 Člen představenstva z žádného důvodu nesdělí žádné třetí osobě ani nepoužije ve 
svůj prospěch v žádné podobě jakékoli informace, o nichž ví nebo by se mohl rozumně 
domnívat, že jsou důvěrné, jak je definováno v čl. 9.2 níže, pokud k tomu nezíská 
předchozí písemný souhlas dozorčí rady Společnosti a pokud by vyzrazením těchto 
informací mohla Společnosti vzniknout škoda. 

9.2 Za důvěrné informace se považují technické, obchodní a finanční informace 
související s podnikatelskou činností Společnosti, které byly Společností označené 
jako důvěrné, např. informace týkající se tvorby cen, nákladů, systémů a metod 
Společnosti, systémů, metod a údajů v oblasti zpracování dat, odbytu, odhadů a plánů, 
informací o zaměstnancích a dalších informací, postupů (mechanických či jiných) 
vývoje, vzorců, vynálezů, ochranných známek a autorských práv, se kterými přišel Člen 
představenstva do styku v souvislosti s výkonem své funkce člena představenstva 
Společnosti. Důvěrné informace pro účely této Smlouvy dále zahrnují veškeré 
informace obsažené v této Smlouvě a nezahrnují informace, které jsou již veřejně 
dostupné. 

9.3 Povinnost mlčenlivosti pro Člena představenstva platí i po ukončení výkonu funkce 
člena představenstva Společnosti. 

9.4 Člen představenstva se zavazuje podniknout taková preventivní opatření, aby 
obchodní tajemství a důvěrné informace Společnosti nebyly sděleny třetím osobám. 

9.5 Porušením jakékoliv povinnosti uvedené v článku 9 této Smlouvy není předání anebo 
zpřístupnění jakékoliv informace v rámci běžného obchodního styku Společnosti, tedy 
v takových případech, kdy poskytnutí takovýchto informací je obvyklé. Porušením 
takové povinnosti není ani sdělování těchto informací jedinému akcionáři Společnosti 
a informování veřejnosti o nakládání s prostředky z rozpočtu jediného akcionáře 
Společnosti (pokud tyto informace nejsou Společností označeny jako důvěrné). 

10. ODPOVĚDNOST ČLENA PŘEDSTAVENSTVA  

10.1 V případě porušení právních povinností při výkonu působnosti člena představenstva 
odpovídá Člen představenstva Společnosti za škodu, kterou jí porušením způsobil, a 
to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
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11. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato 
Smlouva je uzavřena nejdéle na dobu trvání funkce Člena představenstva, v souladu 
se Stanovami Společnosti, s účinností od dne účinnosti zvolení do funkce Člena 
představenstva dle čl. 1.3. Smlouvy. Tato smlouva pozbývá platnosti je-li během trvání 
funkce člena představenstva Společnosti s Členem představenstva společnosti 
uzavřená nová Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti.  

11.2 V případě, že orgány Společnosti schválí během trvání funkce Člena představenstva 
nový vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, předloží Společnost členovi 
představenstva k podpisu nové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, 
nebo se členem představenstva uzavře dodatek ke stávající smlouvě o výkonu funkce 
člena představenstva. Dodatky musí mít písemnou formu a musí být vzestupně 
číslovány. V takovém případě se ustanovení dle čl. 11.1 Smlouvy o nabytí účinnosti 
neuplatní a Smlouva se stane účinnou dnem jejího podpisu.  

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1 Člen představenstva souhlasí s tím, že Společnost bude uchovávat a zpracovávat jeho 

osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce včetně jména, příjmení, data 

narození, rodného čísla, bydliště a údajů o vzdělání a jeho pracovních výsledcích ve 

funkci, osobním statutu a odměnách, které se mu ročně skutečně vyplatí (dále jen 

"Údaje"), a to po dobu trvání této Smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k plnění 

zákonných povinností Společnosti. 

12.2 Společnost je oprávněna použít Údaje za účelem evidence činností Člena 

představenstva podle této Smlouvy. Společnost je oprávněna užít Údaje a výsledky 

jejich zpracování pouze pro vnitřní účely, není však oprávněna údaje poskytnout 

třetím osobám s výjimkou případů, kdy je taková povinnost stanovena zákonem. 

12.3 Člen představenstva má právo na přístup k Údajům, jejich opravu a likvidaci v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a zavazuje se Společnost bez zbytečného 

odkladu informovat o jakékoli změně těchto údajů. 

12.4 Člen představenstva souhlasí se  zveřejněním dokumentu Politika odměňování členů 

představenstva na webových stránkách Společnosti, bude-li takový dokument 

existovat a pokud o zveřejnění tohoto dokumentu rozhodnou příslušné orgány 

Společnosti.  Zveřejňovaný dokument nebude obsahovat osobní údaje. 

12.5 Člen představenstva souhlasí se zveřejněním vzorové smlouvy o výkonu funkce člena 

představenstva bez vyplněných osobních údajů na webových stránkách Společnosti, 

jestliže o tom rozhodnou příslušné orgány Společnosti. 

12.6 Člen představenstva souhlasí se zveřejněním zprávy o odměňování na webových 

stránkách Společnosti, bude-li takový dokument existovat a pokud o zveřejnění 

tohoto dokumentu rozhodnou příslušné orgány Společnosti. Zveřejňovaný dokument 

nebude obsahovat osobní údaje. 

13. ZÁKAZ KONKURENCE 

13.1 Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve 

prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného.  
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13.2 Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se 

stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, 

ledaže se jedná o koncern. 

13.3 Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako 

společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným 

nebo obdobným předmětem činnosti. 

13.4 Pokud dozorčí rada Společnosti byla Členem představenstva na některou z okolností 

podle čl. 13.1 až 13.3 této Smlouvy výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato 

skutečnost později a Člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že Člen 

představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud 

dozorčí rada Společnosti (případně jiný orgán příslušný k jeho volbě) vyslovila 

nesouhlas s takovou činností do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti 

upozorněna. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že celý obsah této Smlouvy je důvěrný a zavazují se jej 
udržet v tajnosti před třetími osobami po dobu trvání funkce člena představenstva. 

14.2 Uzavření této smlouvy bylo v souladu s § 438 odst. 2 zákona o obchodních korporacích 
schváleno dozorčí radou na jejím jednání dne 28.1.2022. 

14.3 Pokud pozbude z jakéhokoli důvodu některé ustanovení této Smlouvy platnosti, nebo 
se stane nulitním nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají 
platná a účinná a nebudou tímto dotčena, omezena nebo zbavena platnosti a smluvní 
strany jsou povinny nahradit tato neplatná a nevymahatelná ustanovení jinými 
ustanoveními odpovídajícímu úmyslu smluvních stran v souladu se Smlouvou. 

14.4 Jakékoliv změny nebo doplňky této Smlouvy lze provádět výhradně na základě dohody 
smluvních stran uzavřené v písemné formě a schválené dozorčí radou Společnosti. 

14.5 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana si 
ponechá po jednom (1) stejnopise. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují svoje podpisy. 
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Společnost 

 

V Praze, dne  

 

 

Člen představenstva 

 

V Praze, dne  

 

............................................................................. 

Operátor ICT, a.s. 

 

 

............................................................................... 

Operátor ICT, a.s. 

 

............................................................................ 

 


