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P O Z V Á N K A   N A  V A L N O U   H R O M A D U 
P edstavenstvo  spole nosti 
Teplárna Strakonice, a.s. 

se sídlem Komenského 59, PS  386 43, Strakonice, I O: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, 
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném  Krajským soudem v eských Bud jovicích, oddíl B, vložka 636 

svolává 
ádnou valnou hromadu 

na  

21. 4. 2015  od  10:00  hodin v sídle spole nosti 
 

 
PO AD JEDNÁNÍ: 

1. Zahájení a volba orgán  valné hromady. 
2. Zpráva p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku 

za rok 2014. 
3. Seznámení valné hromady s ádnou ú etní záv rkou k 31. 12. 2014 a s návrhem 

p edstavenstva na rozd lení zisku za rok 2014. 
4. Seznámení valné hromady se zprávou o vztazích. 
5. Zpráva dozor í rady o výsledcích její kontrolní innosti, o p ezkoumání ádné ú etní 

záv rky k 31. 12. 2014, o p ezkoumání návrhu p edstavenstva na rozd lení zisku (na 
úhradu ztráty) za rok 2014 a o p ezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými 
osobami v roce 2014. 

6. Zpráva auditora.  
7. Schválení ádné ú etní záv rky k 31. 12. 2014. 
8. Rozhodnutí o rozd lení zisku za rok 2014. 
9. Odvolání len  p edstavenstva. 
10. Volba len  p edstavenstva.  
11. Odvolání len  dozor í rady.  
12. Volba len  dozor í rady.  
13. Schválení smluv o výkonu funkce mezi spole ností a leny jejích orgán .  
14. Ur ení mzdy a jiných pln ní zam stnanc m, kte í jsou sou asn  i lenem statutárního 

orgánu spole nosti. 
15. Ukon ení valné hromady. 

 
Návrhy usnesení k jednotlivým bod m po adu valné hromady, jejich zd vodn ní nebo vyjád ení 
p edstavenstva jsou uvedeny v textu pozvánky dále. 
 
ROZHODNÝ DEN K Ú ASTI NA VALNÉ HROMAD  A JEHO VÝZNAM PRO 
HLASOVÁNÍ 
Rozhodným dnem k ú asti na valné hromad  je 14. duben 2015, sedmý den p edcházející dni 
konání valné hromady.  
Význam rozhodného dne spo ívá v tom, že právo ú astnit se valné hromady a vykonávat na ní 
práva akcioná e, v etn  hlasování, má osoba, která je vedena v seznamu akcioná  spole nosti 
k rozhodnému dni.  
Seznam akcioná  je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papír , kterou vede Centrální 
depozitá  cenných papír , a.s. podle zvláštních právních p edpis . 
 
Ú AST NA VALNÉ HROMAD  
Akcioná  m že vykonávat svá práva na valné hromad  osobn  nebo prost ednictvím zástupce. 
Zástupce oznámí v dostate ném p edstihu p ed konáním valné hromady akcioná i veškeré 
skute nosti, které by mohly mít pro akcioná e význam p i posuzování, zda v daném p ípad  hrozí 
st et jeho zájm  a zájm  zástupce.  
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P ítomný akcioná  (nebo jeho zástupce) se p i p íchodu na valnou hromadu zaregistruje zápisem do 
listiny p ítomných.  
Zápis do listiny p ítomných bude zahájen v 9:00 hodin v míst  konání ádné valné hromady.  
Na valné hromad  jsou postupn  projednávány jednotlivé body po adu valné hromady.  
Registrace a zastoupení 
P i zápisu do listiny p ítomných p edloží akcioná  platný pr kaz totožnosti, v p ípad  zastupování 
bude požadována, krom  pr kazu totožnosti, ú edn  ov ená plná moc. Zástupce právnické osoby 
se prokazuje platným pr kazem totožnosti a aktuálním ú edn  ov eným výpisem z obchodního 
rejst íku právnické osoby (p ípadn  jinou registra ní listinou, z níž vyplývá, kdo je oprávn n za 
právnickou osobu jednat nebo ud lit plnou moc), není-li statutárním orgánem, také ú edn  ov enou 
plnou mocí. Zástupce právnické osoby - obce se prokazuje pr kazem totožnosti a usnesením 
zastupitelstva, kterým byl delegován na valnou hromadu. V p ípad , že je akcie spole ným 
majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základ  zmocn ní pouze jeden 
spolumajitel, p i emž ú ast všech spolumajitel  na valné hromad  není nijak omezena. Zmocn ní 
spolumajitel  akcií k hlasování se p edkládá p i zápisu do listiny p ítomných. Plná moc pro 
zastupování na valné hromad  musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla ud lena pro 
zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v ur itém období. 
 
Akcioná i ani jeho zástupci nep ísluší od spole nosti náhrada náklad , které mu vzniknou  
v souvislosti s ú astí na valné hromad . 
 
Valné hromady je oprávn n se zú astnit auditor, aby se svým zjišt ním seznámil akcioná e na valné 
hromad , která schvaluje ú etní záv rku. Na valné hromad  mohou být p ítomny i další osoby na 
základ  souhlasu p edstavenstva spole nosti. 
 
HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMAD  A PO ET HLAS  
Základní kapitál spole nosti iní 191 628 000,- K  a je rozd len na 191 628 zaknihovaných akcií na 
jméno, každá o jmenovité hodnot  1 000,- K . 
K akciím o jmenovité hodnot  1 000,- K  se vztahuje 1 hlas. 
Celkový po et hlas  ve spole nosti je 191 628. 
Se zaknihovanými cennými papíry akcioná , kte í jsou v prodlení s odevzdáním akcií nebo 
sd lením ú tu za ú elem zaknihování, v souvislosti s p em nou akcií, není spojeno hlasovací právo. 
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud p ítomní akcioná i mají akcie, jejichž jmenovitá 
hodnota p esahuje 30 % základního kapitálu spole nosti. 
 
Na valné hromad  se hlasuje pomocí hlasovacích lístk . Nejprve se hlasuje o návrhu 
p edstavenstva, není-li tento návrh p ijat, hlasuje se postupn  o jednotlivých návrzích nebo 
protinávrzích akcioná  v po adí, jak byly podány. Pokud je n který z návrh  nebo protinávrh  
p ijat pot ebnou v tšinou hlas  ur enou stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích 
(ZOK), o dalších návrzích nebo protinávrzích se nehlasuje. 
Koresponden ní hlasování není umožn no, lh ta podle § 407 odst. 1 písm. g) se nestanovuje. 
 
PRÁVO UPLAT OVAT PROTINÁVRHY 
Akcioná  má právo uplat ovat protinávrhy k záležitostem po adu valné hromady. 
Hodlá-li akcioná  uplatnit protinávrh k záležitostem po adu valné hromady, doru í ho spole nosti v 
p im ené lh t  p ed konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy ur itých osob do orgán  
spole nosti.  
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NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY K BOD M PO ADU JEDNÁNÍ VALNÉ 
HROMADY, JEJICH ZD VODN NÍ   NEBO VYJÁD ENÍ P EDSTAVENSTVA  
(v souladu s § 407 zákona . 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) 
 
K  bodu 1.  
Zahájení a volba orgán  valné hromady. 

Návrhy usnesení: 
„Valná hromada volí za p edsedu valné hromady Ing. Miroslava erného.“ 
 
„Valná hromada volí za zapisovatele valné hromady Mgr. Lenku Machá kovou.“ 
 
„Valná  hromada volí za ov ovatele zápisu JUDr. So u Panuškovou a Marii Matáskovou.“ 
 
„Valná  hromada volí za osoby pov ené s ítáním hlas  Ing. Michala Paná ka a e ka J zla.“ 
 
Zd vodn ní: 
Volba orgán  valné hromady vychází z požadavk  zákona a stanov spole nosti a navazuje na 
dosavadní praxi spole nosti. Navrhované osoby považuje p edstavenstvo s ohledem na jejich 
kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. Zm ny v uvedených osobách se 
vyhrazují. V den konání valné hromady m že, v p ípad  pot eby nebo na základ  vzniklých 
okolností, dojít ke zm n  v uvedených osobách. 
 
Vyjád ení p edstavenstva: 
Valná hromada bude zahájena po ov ení, že p ítomní akcioná i, p íp. zástupci akcioná e se 
prokázali pr kazem totožnosti a zástupci akcioná  p edložili plné moci, které jim ud lili akcioná i, 
registrace prob hla v souladu s l. 17 odst. 5 stanov spole nosti a valná hromada je schopná se 
usnášet v souladu s l. 14 odst. 1 stanov.  
P edstavenstvo spole nosti navrhuje, aby valná hromada p ijala usnesení, kterým zvolí p edsedu 
valné hromady, zapisovatele, ov ovatele zápisu a osoby pov ené s ítáním hlas .  
 
K bodu 2.  
Zpráva p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku za rok 2014. 

Vyjád ení p edstavenstva: 
Povinnost zpracovat Zprávu p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího 
majetku vyplývá z § 436/2 zákona . 90/2012 Sb. a je povinnou sou ástí výro ní zprávy. Výro ní 
zprávu ov uje auditor a výro ní zpráva se p edkládá akcioná m na valné hromad . Zpráva o 
podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku se uve ej uje spole n  s ú etní 
záv rkou. Informace k uve ejn ní je uvedena u bodu 3. 
Zpráva o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku podává obraz o podnikatelské 
innosti spole nosti a o stavu jejího majetku za rok 2014. Hodnotí hospoda ení spole nosti, pln ní 
plánu, finan ní situaci spole nosti. Detailn  popisuje výsledky podnikání v oblasti výroby tepelné a 
elektrické energie, obchodu, investování spole nosti, pln ní požadavk  legislativy ve vztahu k 
ochran  životního prost edí a ochran  vod, nakládání s chemickými látkami, prevenci závažných 
havárií v . dopad  legislativy na podnikání spole nosti. Zpráva také obsahuje údaje o struktu e 
zam stnanc  a sociální politice spole nosti.  
 
K  bodu 3. 
Seznámení valné hromady s ádnou ú etní záv rkou k 31. 12. 2014 a s návrhem p edstavenstva 

na rozd lení zisku za rok 2014. 

Návrhy usnesení v . zd vodn ní: 
Návrhy usnesení jsou uvedeny u bod  7. a 8.  
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Vyjád ení  p edstavenstva: 
Teplárna Strakonice, a.s. zpracovává ádnou ú etní záv rku za rok kon ící 31. 12. a má povinnost 
mít ú etní záv rku ov enou auditorem. Ú etní záv rku v plném rozsahu tvo í rozvaha, výkaz zisku 
a ztráty a p íloha k ú etní záv rce. ádnou ú etní záv rku a návrh na rozd lení zisku p ezkoumává 
dozor í rada a p edkládá své vyjád ení valné hromad . ádná ú etní záv rka k 31. 12. 2014 byla 
zpracovaná s pé í ádného hospodá e a v souladu se zákonem o ú etnictví a ostatními souvisejícími 
právními p edpisy. Podle názoru p edstavenstva ú etní záv rka poskytuje v rný a poctivý obraz o 
p edm tu ú etnictví a finan ní situaci spole nosti.  
Za rok 2014 vytvo ila Teplárna Strakonice, a.s. výsledek hospoda ení p ed zdan ním ve výši 1 758 
tis. K . Tento výsledek hospoda ení byl dosažen jen díky výrazným úsporným opat ením v oblasti 
náklad , nebo  pokles tržeb za teplo vzhledem k mimo ádn  teplému po así a poklesu tržeb za 
dodanou elektrickou energii inil více než 31 mil. K . 
P edstavenstvo vzhledem k výši dosaženého hospodá ského výsledku, celkové finan ní situaci 
spole nosti, rozsáhlé investi ní innosti spole nosti a v souladu se zásadou opatrnosti navrhuje 
valné hromad  ponechat celý dosažený zisk jako nerozd lený, bez návrhu na výplatu dividend i 
tantiém. 
 
Hlavní údaje z ú etní záv rky  k 31. 12. 2014:  
Aktiva/pasiva celkem:   840 196 tis. K  
Základní kapitál:    191 628 tis. K  
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním:     1 758 tis. K  
 
Uve ejn ní  
Ú etní záv rka, zpráva o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku a zpráva o 
vztazích jsou uve ejn ny na internetových stránkách spole nosti  www.tst.cz  po dobu 30 dn  p ede 
dnem konání valné hromady a budou sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, která bude akcioná m 
p edložena na valné hromad  konané 21. 4. 2015. 
Všechny uvedené zprávy jsou také k nahlédnutí po dobu 30 dn  p ed dnem konání ádné valné 
hromady v sídle spole nosti v sekretariátu generálního editele v pracovních dnech (po - pá) od 8:00 
- 13:00 hod. 
 
K  bodu 4. 
Seznámení valné hromady se zprávou o vztazích. 

Vyjád ení  p edstavenstva: 
Spole nost Teplárna Strakonice, a.s. je ovládanou osobou a je povinná zpracovávat zprávu o 
vztazích. Povinnost zpracování zprávy vychází ze zákona o obchodních korporacích, zákon . 
90/2012 Sb. Tuto zprávu zpracovává statutární orgán spole nosti v souladu s právním p edpisem a 
je p ipojena k výro ní zpráv , která se p edkládá akcioná m na valné hromad . Zpráva o vztazích 
se uve ej uje jako ú etní záv rka. Informace o uve ejn ní je uvedena u bodu 3. Ovládající osobou 
spole nosti je akcioná  m sto Strakonice, který je v tšinovým akcioná em s podílem 77,3 % na 
základním kapitálu. Zpráva o vztazích byla p edstavenstvem na po ad jednání valné hromady 
za azena na základ  § 84 zákona . 90/2012 Sb. podle, kterého má p edstavenstvo povinnost 
seznámit akcioná e ze záv rem zprávy na nejbližším jednání valné hromady.  
Zpráva o vztazích za rok 2014 byla zpracována v souladu s požadavky § 82 a násl. zákona . 
90/2012 Sb. a popisuje úlohu ovládané osoby, zp sob a prost edky ovládání, ostatní osoby ovládané 
stejnou ovládající osobou, p ehled jednání a vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou 
ovládající nebo mezi osobami ovládanými. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla 
zpracovatelem zprávy p ijata nebo uskute n na žádná opat ení, zpracovatel neposkytl žádná jiná 
pln ní, vyjma závazk  vyplývajících ze smluv. Spole nosti v ú etním období 2014 nevznikla žádná 
újma a neposuzuje se tedy její vyrovnání. Ze vztah  uzav ených mezi propojenými osobami nemá 
spole nost žádné výhody ani nevýhody. Vztahy jsou uzav eny za stejných podmínek jako 
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s ostatními partnery, pro žádnou stranu neznamenají neoprávn nou výhodu i nevýhodu, 
z uzav ených vztah  neplynou žádná rizika. Zprávu o vztazích zpracovalo p edstavenstvo s pé í 
ádného hospodá e na základ  dostupných informací, byla p edložena k ov ení auditorovi a 
dozor í rad  k p ezkoumání. O výsledcích p ezkumu v etn  svého stanoviska bude valná hromada 
informována dozor í radou. Dle vyjád ení dozor í rady, které má p edstavenstvo k dispozici, 
shledala dozor í rada zprávu o vztazích za rok 2014 úplnou a spl ující požadavky zákonných 
p edpis .  
 
K  bodu 5. 
Zpráva dozor í rady o výsledcích její kontrolní innosti, o p ezkoumání ádné ú etní záv rky 

k 31. 12. 2014, o p ezkoumání návrhu p edstavenstva na rozd lení zisku (na úhradu ztráty) za 

rok 2014 a o p ezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014. 

Vyjád ení  p edstavenstva: 
lenové dozor í rady se zú ast ují valné hromady v souladu s § 449 zákona . 90/2012 a pov ený 
len dozor í rady valnou hromadu seznamuje s výsledky innosti dozor í rady. Dozor í rada je 
oprávn na nahlížet do všech doklad  a záznam  týkajících se innosti spole nosti a kontrolovat, 
zda jsou ú etní zápisy vedeny ádn  a v souladu se skute ností a zda se podnikatelská innost 
spole nosti d je v souladu s právními p edpisy a stanovami. S inností dozor í rady budou 
akcioná i seznámeni na valné hromad . O své innosti dozor í rada informuje také zprávou ve 
výro ní zpráv , která se akcioná m p edkládá na valné hromad . 
 
K bodu 6. 
Zpráva auditora 

Vyjád ení  p edstavenstva: 
Ú etní záv rka spole nosti je auditovaná auditorem, který se k ú etní záv rce vyjad uje ve výroku 
auditora, dále auditor ov uje správnost údaj  uvedených ve zpráv  o vztazích a ov uje výro ní 
zprávu spole nosti. Vyjád ení auditora obsahuje zpráva auditora, která je sou ástí výro ní zprávy a 
se kterou budou akcioná i seznámeni na valné hromad . 
 
K bodu 7.  
Schválení ádné ú etní záv rky k 31. 12. 2014. 

Návrh usnesení: 
„Valná hromada schvaluje ádnou ú etní záv rku k 31. 12. 2014.“ 
 
Zd vodn ní: 
Rozhodnutí o schválení ú etní záv rky je v p sobnosti valné hromady. P edstavenstvo spole nosti 
konstatuje, že ú etní záv rka byla zpracovaná s pé í ádného hospodá e v souladu s právními 
p edpisy, auditovaná auditorem a p ezkoumána dozor í radou. Se záv ry auditora a dozor í rady 
budou akcioná i seznámeni na valné hromad . Dozor í rada v souladu s auditorem dosp la 
k názoru, že ú etní záv rka podává ve všech významných ohledech v rný a poctivý obraz aktiv, 
závazk , vlastního kapitálu a finan ní situace spole nosti. 
 
K bodu 8.  
Rozhodnutí o rozd lení zisku za rok 2014. 

Návrh usnesení: 
„Valná hromada rozhoduje o rozd lení zisku za rok 2014 ve výši 1 226 734,- K  takto:   
 1. P íd l do zákonného rezervního fondu    0 
 2. P íd l do sociálního fondu      0 
 3. Výplata dividend       0 
 4. Výplata tantiém       0 
 5. Nerozd lený zisk                1 226 734,- K  
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vzhledem k výši dosaženého hospodá ského výsledku, celkové finan ní situaci spole nosti, rozsáhlé 
investi ní innosti spole nosti a v souladu se zásadou opatrnosti se dosažený zisk nerozd luje na 
dividendu i tantiému a ponechává se jako nerozd lený.“ 
 
Zd vodn ní: 
Teplárna Strakonice, a.s. dosáhla za rok 2014 výsledek hospoda ení, po zdan ní, ve výši 
1 226 734,- K . P edstavenstvo, vzhledem k výši dosaženého hospodá ského výsledku, celkové 
finan ní situaci spole nosti, rozsáhlé investi ní innosti spole nosti a v souladu se zásadou 
opatrnosti navrhuje valné hromad  ponechat celý dosažený zisk jako nerozd lený, bez návrhu na 
výplatu dividend i tantiém. Teplárna Strakonice, a.s. v  posledních letech intenzivn  investuje do 
svého rozvoje. V roce 2015 bude dokon ena realizace rozsáhlé investi ní akce Rekonstrukce kotl  
K1 a K2 s využitím fluidní techniky v celkové smluvní hodnot  476 mil. K . P i financování této 
investice je krom  vlastních prost edk  využívána zárove  dotace  EU a SFŽP ve výši 142 mil. K  
a investi ní úv r. K 31.12. 2014 spole nost vy erpala investi ní úv r ve výši 299,15 mil. K . Od 
roku 2013 je úv r pravideln  splácen. Úv rová  zadluženost tak stoupla k 31. 12. 2014 na 28,46 %, 
celková zadluženost pak na 39,25 %. Ani v tomto roce však celková zadluženost nep ekro ila 
doporu ovanou mezní hranici 50 %. V následujících letech bude zadluženost postupným splácením 
úv ru již jen klesat. Investi ní úv r je splatný do roku 2022.  Výše nevy erpaného sociálního fondu 
k 31.12. 2014 a jeho plánované erpání pro rok 2015 umož ují upustit od jeho dotace z dosaženého 
zisku spole nosti za rok 2014. Další podrobné informace k posouzení p edkládaného návrhu 
p edstavenstva jsou obsahem ú etní záv rky spole nosti k 31. 12. 2014 a  zprávy p edstavenstva o 
podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.   
 
K bodu 9. 
Odvolání len  p edstavenstva. 

Návrh usnesení: 
„Valná hromada z p edstavenstva spole nosti, ke dni konání valné hromady, odvolává všechny 
leny p edstavenstva: Ing. Aleše Seitze, Ing. Františka Kutheila, Ing. Pavla Pavla, Ing. Vladimíru 
Voržá kovou, Mgr. Ing. Pavla Vondryse.“ 
 
Zd vodn ní: 
Odvolání všech len  p edstavenstva za adilo p edstavenstvo na po ad jednání valné hromady na 
základ  blížícího se konce funk ního období. 
 
K bodu 10.  
Volba len  p edstavenstva. 

Návrhy usnesení: 
„Valná hromada volí, ke dni konání valné hromady, za lena p edstavenstva Mgr. B etislava 
Hrdli ku, nar. 6. 1. 1962, bytem: Stavba  207, 386 01 Strakonice.“ 
 
„Valná hromada volí, ke dni konání valné hromady, za lena p edstavenstva Ing. Marcelu 
Vl kovou, nar. 15. 12. 1976, bytem: Blatenská 321, 341 01 Horaž ovice.“  
 
„Valná hromada volí, ke dni konání valné hromady, za lena p edstavenstva Ing. Pavla Mareše, nar. 
29. 11. 1955, bytem: 1. Máje 1143, 386 01  Strakonice.“  
 
„Valná hromada volí, ke dni konání valné hromady, za lena p edstavenstva Pavla Zacha Dis., nar. 
30. 4. 1973, Modlešovice 12, 386 01  Strakonice.“ 
 
„Valná hromada volí, ke dni konání valné hromady, za lena p edstavenstva Ing. Františka Marka, 
nar. 24. 2. 1961, bytem: Husova 515, 386 01  Strakonice.“  
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Zd vodn ní: 
P edstavenstvo spole nosti obdrželo od akcioná e m sto Strakonice p ed svoláním valné hromady a 
uve ejn ním pozvánky návrh osob na leny p edstavenstva. S návrhem osob p edstavenstvo 
obdrželo estné prohlášení lena orgánu obchodní korporace  ve smyslu § 152 a § 153 ob anského 
zákoníku a § 46 zákona o obchodních korporacích, Souhlas s volbou do orgánu spole nosti a 
Souhlas se zápisem do obchodního rejst íku navržených osob.  
 
K bodu 11. 
Odvolání len  dozor í rady. 

Návrh usnesení: 
„Valná hromada z dozor í rady spole nosti, ke dni konání valné hromady, odvolává p t len  
dozor í rady, kterým kon í funk ní období: Ing. Bo ivoje Kohouta, Ing. Janu Narovcovou, p. Josefa 
Lukeše, Ing. Lu ka Jozu, Ing. Karla Šípa.“ 
 
Zd vodn ní: 
Odvolání uvedených p ti len  dozor í rady za adilo p edstavenstvo na po ad jednání valné 
hromady na základ  blížícího se konce funk ního období t chto len . Neodvolává se len dozor í 
rady Ing. Vladimír Šístek, jehož funk ní období nekon í. 
 

K bodu 12.  
Volba len  dozor í rady. 

Návrhy usnesení: 
„Valná hromada volí, ke dni konání valné hromady, za lena dozor í rady p. Josefa Štrébla,  
nar. 6. 11. 1951, bytem: Práche ská 292, 386 01  Strakonice.“ 
 
„Valná hromada volí, ke dni konání valné hromady, za lena dozor í rady Ing. Josefa Mou ku,  
nar. 25. 3. 1965, bytem: Hrani ní 377, P ední Ptákovice, 386 01 Strakonice.“ 
 
„Valná hromada volí, ke dni konání valné hromady, za lena dozor í rady p. Josefa Zocha, 
 nar. 20. 6. 1950, bytem: Pohrani ní stráže 59, P ední Ptákovice, 386 01  Strakonice.“ 
 
„Valná hromada volí, ke dni konání valné hromady, za lena dozor í rady Mgr. Jana Svobodu, 
nar. 31. 1. 1947, bytem: Bavorova 562, 386 01  Strakonice.“ 
 
„Valná hromada volí, ke dni konání valné hromady, za lena dozor í rady p. Josefa Lukeše, 
 nar. 17. 8. 1964, bytem: Mládežnická 1238, 386 01  Strakonice.“ 
 
Zd vodn ní: 
P edstavenstvo spole nosti obdrželo od akcioná e m sto Strakonice p ed svoláním valné hromady a 
uve ejn ním pozvánky návrh osob na leny dozor í rady. S návrhem osob p edstavenstvo obdrželo 
estné prohlášení lena orgánu obchodní korporace  ve smyslu § 152 a § 153 ob anského zákoníku 
a § 46 zákona o obchodních korporacích, Souhlas s volbou do orgánu spole nosti a Souhlas se 
zápisem do obchodního rejst íku navržených osob. 
 
K bodu 13.  
Schválení smluv o výkonu funkce mezi spole ností a leny jejích orgán . 

Návrh usnesení: 
„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi spole ností a lenem p edstavenstva a 
smlouvu o výkonu funkce mezi spole ností a lenem dozor í rady. Smlouva o výkonu funkce se 
lenem p edstavenstva je ve stejném zn ní pro všechny leny p edstavenstva. Smlouva o výkonu 
funkce se lenem dozor í rady je ve stejném zn ní pro všechny leny dozor í rady.“  
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Zd vodn ní: 
Smlouva o výkonu funkce se leny orgán  musí být schválena valnou hromadu v souladu s § 59 
zákona . 90/2012 Sb. Sou ástí smlouvy je ur ení odm ny a jiných pln ní ve prosp ch osoby, která 
je lenem orgánu. Smlouva o výkonu funkce se lenem p edstavenstva je pro všechny leny 
p edstavenstva ve stejném zn ní. Smlouva o výkonu funkce se lenem dozor í rady je pro všechny 
leny dozor í rady ve stejném zn ní. Osoby navrhované do orgán  spole nosti byly se zn ním 
navrhovaných smluv o výkonu funkce seznámeni a nebyl vznesen nesouhlas se zn ním smluv.    
 
K bodu 14.  
Ur ení mzdy a jiných pln ní zam stnanc m, kte í jsou sou asn  i lenem statutárního orgánu 

spole nosti. 

Návrh usnesení: 
„Valná hromada schvaluje smlouvu o individuálních pracovních a mzdových podmínkách p. Ing. 
Františka Marka. Sou ástí této smlouvy je ur ení mzdy a jiných pln ní.“ 
 
Zd vodn ní: 
Za azení tohoto bodu na po ad jednání a návrh usnesení odpovídá § 61 odst. 3 zákona o obchodních 
korporacích.  
 
 
 
 
 
 
 
P ílohy pozvánky: 
Nedílnou sou ást této pozvánky tvo í následující p ílohy: 
1. Smlouva o výkonu funkce se lenem p edstavenstva 
2. Smlouva o výkonu funkce se lenem dozor í rady 
3. Smlouva o individuálních pracovních a mzdových podmínkách (Manažerská smlouva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za p edstavenstvo spole nosti  
Teplárna Strakonice, a.s.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Aleš Seitz   Ing. Vladimíra Voržá ková 
p edseda p edstavenstva  len p edstavenstva 
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S M L O U V A 
O VÝKONU FUNKCE LENA P EDSTAVENSTVA 

(dále jen "smlouva") 

 

uzav ená podle ustanovení § 59 a násl. zákona . 90/2012 Sb.,  

o obchodních korporacích, v platném a ú inném zn ní  

(dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) mezi 

 

panem/paní…………………. 

bytem……………………….. 

narozeným …………………. 

(dále  jen " len p edstavenstva") 

 

a 

 

spole ností Teplárna Strakonice, a.s. 
se sídlem Komenského 59, 386 43 Strakonice 

I O: 608 26 843 

zapsanou v obchodním rejst íku u Krajského soudu v eských Bud jovicích, 

oddíl B, vložka 636 

 

zastoupená panem…………………………. …, lenem p edstavenstva  

a panem…………………, lenem p edstavenstva 

(dále jen "spole nost"“), 

 

ve zn ní: 

 

lánek I 
P edm t smlouvy 

1. Pan/paní ……………..byl/byla s platností od … zvolen/zvolena lenem p edstavenstva spole nosti 

Teplárna Strakonice, a.s. Tato smlouva upravuje podrobné podmínky výkonu funkce lena 

p edstavenstva spole nosti Teplárna Strakonice, a.s. 

 

2. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se ídí p íslušnými právními 

p edpisy eské republiky, zejména zákonem  . 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákonem 

. 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném a ú inném zn ní (dále jen „ob anský zákoník“ nebo 

„Ob Z“).   

 
lánek II 

Úkoly a povinnosti lena p edstavenstva 
 

1. innost lena p edstavenstva spo ívá v zabezpe ování obchodního vedení, a to rozsahu náležejícím 

p edstavenstvu dle stanov  spole nosti. Nikdo není oprávn n ud lovat lenu p edstavenstva pokyny 

týkající se obchodního vedení, s výjimkou pokyn  valné hromady, o které len p edstavenstva sám 

požádal. Ud lením takového pokynu valnou hromadou nezbavuje lena p edstavenstva jednat 

v souladu s ustanovením l.II odst. 4. této smlouvy. 

 

2. V rámci výkonu své funkce se len p edstavenstva zejména: 

- ú astní  jednání statutárního orgánu, 

- rozhoduje o pov ení jednoho z len  p edstavenstva jednáním v i zam stnanc m, 

- rozhoduje o základním zam ení obchodního vedení spole nosti, 

- podílí se na jiných innostech v rámci obchodního vedení spole nosti, které jsou zákonem 
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nebo jiným právním p edpisem sv eny do výlu né p sobnosti statutárního orgánu. 

 

3. len p edstavenstva se zavazuje, že bude plnit své povinnosti, coby len statutárního orgánu 

spole nosti, ádn  a sv domit  po celou dobu svého funk ního období, a to s pé í ádného hospodá e 

a v souladu se stanovami spole nosti a dalšími vnit ními p edpisy, jakož i rozhodnutími valné 

hromady. len p edstavenstva je povinen jednat za spole nost   v souladu s jejími zájmy a vyvarovat 

se p edevším takového jednání, v d sledku kterého by mohla spole nosti vzniknout škoda. 

 

4. len p edstavenstva se p i výkonu funkce zavazuje jednat v nejlepším zájmu spole nosti, s nezbytnou 

loajalitou, pot ebnými znalostmi a pe livostí.  

 

5. len p edstavenstva je povinen p i výkonu své funkce plnit povinnosti vyplývající ze zákona o 

obchodních korporacích a dalších obecn  závazných právních p edpis , ze stanov spole nosti i z 

dalších vnit ních p edpis  vydaných spole ností, v etn  rozhodnutí valné hromady.  

 

6. len p edstavenstva se zavazuje jednat za spole nost s t etími osobami zp sobem zapsaným 

v obchodním rejst íku a v souladu s platnými právními p edpisy. 

 

 

7. len p edstavenstva se zavazuje vykonávat innosti vyplývající z jeho funkce v sídle spole nosti a 

v p ípad  pot eby také na jiných místech na území R nebo v zahrani í.  

 
lánek III 

Další povinnosti lena p edstavenstva 
 
1. len p edstavenstva je povinen dodržovat po dobu výkonu své funkce zákaz konkurence ve smyslu 

ustanovení § 441 a násl. ZOK.  

 

2. len p edstavenstva je povinen nakládat se všemi v cmi, dokumenty a jinými písemnosti, které mu 

byly spole ností sv eny k výkonu své funkce, jako se sv eným majetkem pat ícím spole nosti a je 

povinen chránit je p ed poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosi e informací v etn  

p ípadných kopií je povinen chránit p ed nepovolanými osobami a na žádost spole nosti je p edat 

n kterému z ostatních len  p edstavenstva nebo jiné ur ené osob ; p i ukon ení výkonu funkce 

lena p edstavenstva je povinen u init tak i bez výslovné výzvy ze strany spole nosti.  

 
lánek IV 

Odm ování  
 

1. Ve vztahu k hmotnému zabezpe ení výkonu své funkce má len p edstavenstva právo: 

 

a) na pen žní pln ní stanovená touto smlouvou, p ípadn  vyplývající z jiného závazného 

interního dokumentu i rozhodnutí, 

b) na úhradu náklad  vynaložených na tuzemské a zahrani ní pracovní cesty, které bude 

realizovat v p ímé souvislosti s výkonem funkce statutárního orgánu, a to za podmínek 

uvedených dále v této smlouv , 

c) na úhradu hotových výdaj  vynaložených v p ímé souvislosti s výkonem funkce lena 

p edstavenstva, 

d) na podíl na zisku spole nosti (tantiému), a to za podmínek uvedených dále v této smlouv , 

e) na jiné pln ní dle a za podmínek ustanovení § 61 odst. 1 ZOK.   

 

2. Za ádné pln ní povinností vyplývajících z funkce lena p edstavenstva náleží lenovi 

p edstavenstva odm na ve výši 8500,-.K  m sí n  stanovená rozhodnutím valné hromady. 

lenovi p edstavenstva, který byl zvolen p edsedou p edstavenstva náleží odm na ve výši 1,2 
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násobku odm ny lena p edstavenstva.Tato odm na je splatná vždy nejpozd ji patnáctým dnem 

kalendá ního m síce následujícího po m síci, ve kterém na ni lenovi p edstavenstva vznikl 

nárok. Platba bude probíhat na ú et sd lený lenem p edstavenstva. Zm na uvedené výše odm ny 

podléhá rovn ž schválení rozhodnutím valné hromady spole nosti. lenovi p edstavenstva, na 

kterého se vztahují p íslušné právní p edpisy na základ  kterých mu nenáleží odm na za výkon 

funkce, nebude tomuto lenovi odm na za výkon funkce vyplácena. O této skute nosti, p ípadn  

o jejím vzniku v dob  výkonu funkce jsou lenové orgánu povinni informovat spole nost.  Výkon 

funkce je v takovém p ípad  bezplatný. 

  

3. Krom  odm ny dle odst. 2 tohoto lánku m že být lenovi p edstavenstva vyplacen též podíl na 

zisku spole nosti (dále jen „tantiéma“). O výplat  tantiémy, v etn  ur ení výše, rozhoduje valná 

hromada spole nosti. V p ípad  p iznání tantiémy lenovi p edstavenstva je tato tantiéma splatná 

nejpozd ji patnáctým dnem kalendá ního m síce následujícího po m síci, ve kterém se konala 

valná hromada, na které bylo o jejím vyplacení rozhodnuto. 

 

4. P íjmy lena p edstavenstva budou lenovi p edstavenstva vyplaceny vždy po sražení zálohy na 

da  z p íjm  fyzických osob, které provádí spole nost v souladu s p íslušnými právními p edpisy.  

 

5. Spole nost hradí lenovi p edstavenstva cestovní náklady prokazateln  vynaložené za ú elem 

ú asti na jednání p edstavenstva spole nosti. Pokud p edstavenstvo svým usnesením vyšle lena 

p edstavenstva na pracovní cestu, platí pro lena p edstavenstva vnit ní p edpisy spole nosti 

upravující náhradu cestovních náklad .  

 

6. Spole nost lenovi p edstavenstva neposkytne žádné  pln ní, pokud by výkon jeho funkce z ejm  

p isp l k nep íznivému hospodá skému výsledku spole nosti, ledaže valná hromada spole nosti 

rozhodne jinak.  

 

lánek V 
Doba trvání smlouvy 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce lena p edstavenstva spole nosti nedojde-li 

v pr b hu výkonu funkce rozhodnutím valné hromady ke schválení smlouvy jiné. V p ípad , že 

valná hromada zvolí lena p edstavenstva i na další funk ní období, z stává tato smlouva 

v platnosti a ú innosti i v dalším funk ním období, nebude-li valnou hromadou schválena smlouva 

jiná a nenastane-li b hem tohoto funk ního období n který z d vod  ukon ení smlouvy.  

 

2. K ukon ení této smlouvy, p ed uplynutím funk ního období, m že dojít pouze z následujících 

d vod :  

 

a) odvolání lena p edstavenstva z funkce, 

b) odstoupení lena p edstavenstva z funkce, 

c) zrušení spole nosti, 

d) smrt lena p edstavenstva, 

e) ztráta zp sobilosti lena p edstavenstva k právním úkon m, 

f) rozhodnutí soudu o vylou ení z funkce 

 

3. Valná hromada je oprávn na lena p edstavenstva z  funkce odvolat. Odvolání z funkce má za 

následek ukon ení platnosti této smlouvy o výkonu funkce lena p edstavenstva, aniž by v n m tato 

skute nost musela být výslovn  uvedena. 

 

4. len p edstavenstva m že ze své funkce odstoupit. Pro odstoupení z funkce platí ust. § 59 odst. 5 

ZOK. len p edstavenstva nesmí odstoupit v dob , která je pro spole nost nevhodná. len 

p edstavenstva oznámí své odstoupení ostatním len m p edstavenstva. Jeho funkce kon í 
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uplynutím jednoho m síce od doru ení tohoto oznámení, neschválí-li p íslušný orgán spole nosti 

na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Oznámení o odstoupení z funkce musí být 

v písemné form  a p edáno osobn  nebo zasláno doporu en  poštou na adresu spole nosti. 

Odstoupení z funkce má za následek ukon ení platnosti této smlouvy. Platnost smlouvy kon í 

dnem skon ení funkce.  

 

5. V p ípad  ukon ení této smlouvy podle odst. 2. písm. c), d), e) tohoto lánku pozbývá tato smlouva 

ú innosti okamžikem, kdy nastanou skute nosti tam vyjmenované. V p ípad  vylou ení z funkce 

rozhodnutím soudu, podle odst. 2 písm. f) p estává být dot ená osoba lenem p edstavenstva 

nabytím právní moci rozhodnutí soudu a tímto okamžikem pozbývá ú innosti i tato smlouva.  

 
lánek VI 

Záv re ná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami; ú innosti nabývá v 

den, kdy bude schválena valnou hromadou spole nosti.  

 

2.  V ostatním se tato smlouva ídí zákonem o obchodních korporacích, ob anským zákoníkem, p íp. 

dalšími obecn  závaznými právními p edpisy eské republiky. 

 

3. Veškeré zm ny a dopl ky této smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu. To platí i pro 

dohodu o zrušení tohoto ustanovení. 

 

4. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla zcela i áste n  neplatná i neproveditelná nebo 

se neplatnými i neproveditelnými stala, nebude tím dot ena  platnost této smlouvy obecn . Strany 

se zavazují nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanovení platnou i proveditelnou úpravou.  

 

5. Smlouva o výkonu funkce a o odm n  v tomto zn ní je v souladu se zákonem  . 90/2012 Sb., 

zákon o obchodních korporacích.  

 

6. Tato smlouva o výkonu funkce lena p edstavenstva byla schválena valnou hromadou spole nosti 

Teplárna Strakonice, a.s. dne:  …. 

 

7. Smluvní strany si smlouvu p e etly a s jejím obsahem souhlasí. Na d kaz toho p ipojují ke smlouv  

své vlastnoru ní podpisy. 

 

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom. 

 

 

Ve Strakonicích dne:        

 

len p edstavenstva 

 

 

………………………………… 

                                   

           

za spole nost Teplárna Strakonice, a.s.  

 

  

…………………………………..                           …………………………………. 
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S M L O U V A 
O VÝKONU FUNKCE LENA DOZOR Í RADY 

(dále jen "smlouva") 

 

uzav ená podle ust. § 59 a násl. zákona . 90/2012 Sb.,  

o obchodních korporacích, v platném a ú inném zn ní  

(dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) mezi 

 

 

panem/paní ……………… 

bytem……………………. 

narozeným  ……………... 

(dále jen " len dozor í rady") 

 

a 

 

spole ností Teplárna Strakonice, a.s. 
se sídlem Komenského 59, 386 43 Strakonice 

I O: 608 26 843, 

zapsanou v obchodním rejst íku u Krajského soudu v . Bud jovicích, 

oddíl B, vložka 636 

zastoupená panem ………………….., lenem p edstavenstva  

a panem ……………………….., lenem p edstavenstva 

(dále jen "spole nost") 

ve zn ní: 

 

lánek I 
P edm t smlouvy 

 

Pan/paní ………….. byl/byla s platností od … zvolen/zvolena lenem dozor í rady spole nosti 

Teplárna Strakonice, a.s. Tato smlouva upravuje v podrobnostech podmínky, za nichž bude  funkci 

lena dozor í rady spole nosti Teplárna Strakonice, a.s. vykonávat.  

  

lánek II 
Úkoly a povinnosti lena dozor í rady 

 

1. innost lena dozor í rady spo ívá v dohledu na výkon p sobnosti p edstavenstva a uskute ování 

podnikatelské innosti spole nosti. V této souvislosti je len dozor í rady povinen provád t kontrolní 

i jiné innosti vyplývající z jeho funkce lena dozor í rady, p itom je povinen dodržovat obecn  

závazné právní p edpisy a respektovat v nejvyšší možné mí e zájmy spole nosti. 

 

2. len dozor í rady je povinen p i výkonu své funkce dodržovat d sledn  zásady a plnit povinnosti 

vyplývající pro n j z obecn  závazných právních p edpis , ze stanov spole nosti, p íp. z dalších 

vnit ních p edpis  vydaných spole ností a z rozhodnutí a pokyn  valné hromady. Rozhodnutí a 

pokyny valné hromady jsou pro lena dozor í rady zásadn  závazné; pokud by len dozor í rady v 

konkrétním p ípad  shledal, že taková rozhodnutí a pokyny valné hromady jsou v rozporu s právními 

p edpisy nebo že jsou zp sobilá poškodit spole nost, je povinen informovat o takové skute nosti 

valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání a v od vodn ných p ípadech (zejména hrozí-li 

nebezpe í z prodlení) svolat za tímto ú elem  valnou hromadu.  

 

3. len dozor í rady je povinen vykonávat svou innost pro spole nost osobn  a s využitím svých 

nejlepších schopností a znalostí a chránit v nejvyšší možné mí e zájmy spole nosti. len dozor í rady 

se zavazuje, že bude plnit své povinnosti ádn  a sv domit  po celou dobu svého funk ního období, a 
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to s pé í ádného hospodá e.  

 

4. P i výkonu funkce se len dozor í rady zavazuje jednat s nezbytnou loajalitou, pot ebnými znalostmi 

a pe livostí a vždy v nejlepším zájmu spole nosti . 

 

5. len dozor í rady se zavazuje vykonávat svou innost v sídle spole nosti a v p ípad  pot eby také na 

jiných místech na území R nebo v zahrani í.  

 
lánek III 

Další povinnosti lena dozor í rady 
 

1. len dozor í rady je povinen dodržovat po dobu výkonu p edm tné funkce zákaz konkurence v 

rozsahu vymezeném v ust. § 451 an.  ZOK. 

 

2. len dozor í rady je povinen nakládat se všemi v cmi, dokumenty a jinými písemnosti, které mu byly 

spole ností sv eny k výkonu jeho funkce, jako s majetkem spole nosti a chránit je p ed poškozením 

a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosi e informací v etn  p ípadných kopií je povinen chránit 

p ed nepovolanými osobami a na žádost spole nosti je kdykoli p edat n kterému z ostatních len  

dozor í rady nebo jiné ur ené osob ; p i ukon ení výkonu funkce lena dozor í rady je povinen u init 

tak i bez výslovné výzvy spole nosti.  

 
lánek IV 

Odm ování  
 

1. Ve vztahu k hmotnému zabezpe ení výkonu své funkce má len dozor í rady právo: 

 

a) na pen žní pln ní stanovená touto smlouvou, p ípadn  vyplývající z jiného závazného interního 

dokumentu i rozhodnutí, 

b) na úhradu náklad  vynaložených na tuzemské a zahrani ní pracovní cesty, které bude realizovat 

v p ímé souvislosti s výkonem funkce lena dozor í rady, a to za podmínek uvedených dále 

v této smlouv , 

c) na úhradu hotových výdaj  vynaložených v p ímé souvislosti s výkonem funkce lena dozor í 

rady, 

d) na podíl na zisku spole nosti (tantiému), a to za podmínek uvedených dále v této smlouv , na 

jiné pln ní dle a za podmínek ustanovení § 61 odst. 1 ZOK. 

 

2. Za ádné pln ní povinností lena dozor í rady náleží lenovi dozor í rady m sí ní odm na ve výši 

6300,- K . lenovi dozor í rady, který byl zvolen p edsedou dozor í rady náleží odm na ve výši 1,2 

násobku odm ny lena dozor í rady. Tato odm na je splatná vždy nejpozd ji patnáctým dnem 

následujícího kalendá ního m síce na ú et sd lený lenem dozor í rady. Zm na uvedené výše 

odm ny podléhá schválení rozhodnutím valné hromady spole nosti. lenovi dozor í rady, na kterého 

se vztahují p íslušné právní p edpisy na základ  kterých mu nenáleží odm na za výkon funkce, 

nebude tomuto lenovi odm na za výkon funkce vyplácena. O této skute nosti, p ípadn  o jejím 

vzniku v dob  výkonu funkce jsou lenové orgánu  povinni informovat spole nost. Výkon funkce je 

v takovém p ípad  bezplatný. 

 

3. Krom  odm ny dle odst. 2 tohoto lánku m že být lenovi dozor í rady vyplacen též podíl na zisku 

spole nosti (dále jen „tantiéma“). O výplat  tantiémy, v etn  ur ení výše, rozhoduje  valná hromada 

spole nosti. V p ípad  p iznání tantiémy lenovi dozor í rady je tato tantiéma splatná nejpozd ji 

patnáctým dnem kalendá ního m síce  následujícího po m síci, ve kterém se konala valná hromada, 

na které bylo o jejím vyplacení rozhodnuto. 

  

4. P íjmy lena dozor í rady budou lenovi dozor í rady vyplaceny vždy po sražení zálohy na da  z 
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p íjm  fyzických osob, které provádí spole nost v souladu s p íslušnými právními p edpisy.  

 

5. Spole nost hradí lenovi dozor í rady jeho cestovní náklady, prokazateln  vynaložené za ú elem 

ú asti na jednání dozor í rady spole nosti. Pokud dozor í rada svým usnesením vyšle lena dozor í 

rady na pracovní cestu, platí pro lena dozor í rady vnit ní p edpisy upravující náhradu cestovních 

náklad .  

 

6. Spole nost lenovi dozor í rady neposkytne žádné pln ní, pokud by výkon jeho funkce z ejm  p isp l 

k nep íznivému hospodá skému výsledku spole nosti, ledaže ten, kdo schválil smlouvu o výkonu 

funkce rozhodne jinak.  
 

lánek V 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce lena dozor í rady spole nosti nedojde-li v pr b hu 

výkonu funkce rozhodnutím valné hromady ke schválení jiné smlouvy.V p ípad , že valná hromada  

zvolí lena dozor í rady i na další funk ní období, z stává tato smlouva v platnosti a ú innosti i  v 

dalším funk ním období, nebude-li schválena smlouva jiná a nenastane-li b hem funk ního období 

n který z d vod  ukon ení smlouvy. 

 

2. K ukon ení této smlouvy, p ed uplynutím funk ního období, m že dojít pouze z následujících  

d vod :  

a) odvolání lena dozor í rady z funkce, 

b) odstoupení lena dozor í rady z funkce, 

c) zrušení spole nosti, 

d) smrt lena dozor í rady, 

e) ztráta zp sobilosti lena dozor í rady k právním úkon m. 

 

3. Valná hromada je oprávn na lena dozor í rady z funkce odvolat. Odvolání z funkce má za následek 

ukon ení platnosti této smlouvy o výkonu funkce lena dozor í rady, aniž by v n m tato skute nost 

musela být výslovn  uvedena.  

 

4. len dozor í rady  m že ze své funkce  odstoupit. Pro odstoupení z funkce platí ust. § 59 odst. 5 

ZOK. len dozor í rady nesmí odstoupit v dob , která je pro spole nost nevhodná. len dozor í rady 

oznámí své odstoupení p edstavenstvu spole nosti. Jeho funkce kon í uplynutím jednoho m síce od 

doru ení tohoto oznámení, neschválí-li p íslušný orgán spole nosti na žádost odstupujícího jiný 

okamžik zániku funkce. Oznámení o odstoupení z funkce musí být v písemné form  a p edáno osobn  

nebo zasláno doporu en  poštou  na adresu spole nosti. Odstoupení z funkce má za následek  

ukon ení platnosti této smlouvy. Platnost smlouvy kon í dnem skon ení funkce.  

 

5. V p ípad  ukon ení této smlouvy podle odst. 2. písm. c), d), e) tohoto lánku pozbývá tato smlouva 

ú innosti okamžikem, kdy nastanou skute nosti tam vyjmenované.  

 
lánek VI 

Záv re ná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami; ú innosti nabývá v 

den, kdy bude schválena valnou hromadou spole nosti. 

 

2. V ostatním se tato smlouva ídí zákonem o obchodních korporacích, ob anským zákoníkem, p íp. 

dalšími obecn  závaznými právními p edpisy eské republiky.  

 

3. Veškeré zm ny a dopl ky této smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu. To platí i pro 

dohodu o zrušení tohoto ustanovení. 
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4. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla zcela i áste n  neplatná i neproveditelná nebo 

se neplatnými i neproveditelnými stala, nebude tím dot ena platnost této smlouvy obecn . Strany se 

zavazují nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanovení platnou i proveditelnou úpravou.  

 

5. Smlouva o výkonu funkce a o odm n  v tomto zn ní  je v souladu se zákonem . 90/2012 Sb., zákon 

o obchodních korporacích.  

 

6. Tato smlouva o výkonu funkce lena dozor í rady byla schválena valnou hromadou spole nosti 

Teplárna Strakonice, a.s. dne …. 

 

7. Smluvní strany si smlouvu p e etly a s jejím obsahem souhlasí. Na d kaz toho p ipojují ke smlouv  

své vlastnoru ní podpisy. 

 

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom. 

 

 

Ve Strakonicích dne: ………………  

 

 

len dozor í rady 

 

 

………………………………… 

                                   

                  

za spole nost Teplárna Strakonice, a.s.  

 

  

…………………………………..                           ………………………………    

  

 








