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Výzva p ředstavenstva ke stažení rezignace členů dozor čí rady  

p. Josefa Štrébla a Ing. Josefa Mou čky 
 
 
Vážení členové dozorčí rady, 
 
 
dne 21. března 2019 byly na podatelnu Teplárny Strakonice, a.s. (dále jen „TST“ ) 
doručeny rezignace pana Josefa Štrébla (předseda dozorčí rady TST za stranu Volba pro 
město), pana Ing. Josefa Moučky (člen dozorčí rady TST za Volbu pro město) a Mgr. 
Miloslava Tuháčka (člen dozorčí rady za ČSSD). 
 
Mgr. Tuháček se dlouhodobě zpronevěřoval závazku loajality k zájmům TST a jeho 
rezignace je logickým završením ozdravných procesů, které sledují nápravu nevýhodných 
smluvních vztahů uzavíraných právě za aktivního přispění Mgr. Tuháčka. 
 
K rezignaci ostatních dvou členů dozorčí rady, pana Štrébla a pana Ing. Moučky, 
představenstvo TST upozorňuje na ustanovení § 59 odst. 5 zákona o obchodních 
korporacích. V souladu s tímto ustanovením nesmí člen voleného orgánu korporace (tedy i 
dozorčí rady TST) odstoupit v dob ě, která je pro obchodní korporaci nevhodná.  
 
Současná obtížná ekonomická i společenská situace TST a.s., za kterou nese věcnou 
odpovědnost zejména pan Eigner (ČSSD) a Mgr. Tuháček (ČSSD), je členům dozorčí 
rady bezpochyby dobře známa. Ostatně i členové dozorčí rady, včetně p. Štrébla a Ing. 
Moučky, při jednání dozorčí rady opakovaně upozorňovali na ekonomické obtíže, kterým 
TST čelí. 
 
Je proto zarážející, že právě v době, kdy obměněné představenstvo TST započalo 
intenzivně pracovat na ekonomické stabilizaci TST (včetně prověřování některých 
nevýhodných smluv, které zpracoval a doporučoval ke schválení právě Mgr. Tuháček), se 
rozhodli někteří členové dozorčí rady okamžitě rezignovat.  
 
S ohledem na načasování lze soudit, že rezignace těchto tří členů dozorčí rady byla 
koordinována Mgr. Tuháčkem.  
 
Představenstvo TST vnímá rezignaci členů dozorčí rady Ing. Moučky a pana Štrébla jako 
nezodpovědný krok, který nepřispívá ke stabilitě společnosti TST. Představenstvo bude i 
nadále provádět transparentní kroky při kontrole společnosti a důsledně řešit všechny 
náležitosti společnosti s odpovědností a péčí řádného hospodáře. 
 
Představenstvo tímto vyzývá pana Štrebla a pana Ing. Moučku ke stažení své rezignace a 
setrvání ve svých funkcích. 
 
 
 
 
      Ing. Pavel Hřídel      Ing. Tomáš Přibyl 
předseda představenstva              člen představenstva  


