
DOPLA  PAP a.s.    

Řádná valná hromada     

v Sušici 12. října 2022 
 

 

Příloha k bodu č. 7 pořadu valné hromady 

 

 

ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE  

ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI  

A ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 
 

Do kompetence VH přísluší rozhodnutí o smlouvách k výkonu funkce členů představenstva a dozorčí 

rady a stanovení výše odměny. 

Valná hromada schvaluje tyto dokumenty vždy na období jednoho roku. Nedochází tedy k obměně 

členů statutárních orgánů. Tady je dodržena stanovená perioda volby po 5- letech. 

Odměny jsou stanoveny s přihlédnutím k časové a věcné angažovanosti jednotlivých členů.  

 

 
 
 

Smlouva  
o výkonu funkce člena statutárního orgánu - představenstva 
 

kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §§ 59 a násl. zákona č. 90/2012 
Sb. (zákon o obch. korporacích) dále jen ZOK. 
 

1. DOPLA PAP a.s. se sídlem Sušice, Pod Svatoborem 41, Sušice II, 342 01 Sušice  

zastoupena statutárním zástupcem představenstva panem 
 

…………………………………………………………………………………. 
usnesením valné hromady ze dne 12.10.2022   
/dále jen společnost/ 

a 

 
2.  pan - paní  

/dále člen statutárního orgánu - představenstva/ 
 

Článek 1 Úvodní ujednání a předmět smlouvy 

1.1. Valná hromada společnosti dne 12.10.2022 schválila tuto smlouvu v následujícím 
znění.  

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek pana – paní ……………………………. k výkonu 
funkce člena statutárního orgánu – představenstva společnosti za podmínek 
sjednaných touto smlouvou a závazek společnosti uhradit za výkon této funkce členu 
statutárního orgánu - představenstva sjednanou odměnu. 

 



 

 

 

Článek 2 Povinnosti člena statutárního orgánu - představenstva  
2.1. Člen statutárního orgánu – představenstva se zavazuje funkci člena statutárního 

orgánu – představenstva společnosti vykonávat osobně, řádně, svědomitě a řídit se 
platným právem ČR, touto smlouvou, stanovami společnosti, organizačním řádem a 
vnitřními předpisy společnosti, jakož i zásadami a pokyny představenstva, pokud 
neodporují právním předpisům. 

2.2. Člen statutárního orgánu – představenstva je oprávněn vystupovat, jednat a 
podepisovat za společnost samostatně.  

2.3. Člen statutárního orgánu – představenstva je povinen a oprávněn tuto společnost s 
péčí řádného hospodáře řádně a svědomitě a výlučně k jejímu prospěchu osobně řídit. 

 

Článek 3 Odměna člena statutárního orgánu – představenstva  
3.1. Za řádný výkon funkce člena statutárního orgánu - představenstva v souladu s touto 

smlouvou a příslušnými právními předpisy se společnost zavazuje platit členu 
statutárního orgánu - představenstva odměnu ve výši ………..,- Kč brutto měsíčně 
(dále jen „měsíční odměna“). Tato měsíční odměna může být vyplacena jednorázově 
za období jednoho roku tj. od 01.07.2022 do 30.06.2023 a to bezhotovostním 
převodem na členem statutárního orgánu - představenstva písemně uvedený účet.  

3.2. Společnost se zavazuje odvádět za člena statutárního orgánu – představenstva zálohy 
na daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, a to ve výši, termínech a 
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Za tímto účelem je společnost 
oprávněna strhávat členu statutárního orgánu – představenstva odpovídající částky z 
jeho odměn dle této smlouvy.  

3.3. Člen statutárního orgánu – představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně 
vynaložil v souvislosti s plněním úkolů dle této smlouvy, výdajů za ubytování 
přiměřeně dle § 162 a 169 ZPr, stravného přiměřeně dle § 163 ZPr a zahraničního 
stravného přiměřeně dle § 170 ZPr, event. dle právního předpisu, který nahradí 
zákoník práce. 

 

Článek 4 Konkurenční doložka a závazek mlčenlivosti 
4.1. Člen statutárního orgánu – představenstva se zavazuje, že bude  

a) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech a poměrech společnosti, o 
technických, organizačních a jiných skutečnostech, o kterých se dozví v rámci své 
činnosti, zvláště pak o skutečnostech tvořících obchodní tajemství společnosti, a to 
nejen po dobu výkonu funkce, ale i po dobu tří let od jejího ukončení, 

b) dbát, aby se shora uvedené skutečnosti nedostaly do sféry dispozice nepovolených 
osob. 

4.2. Člen statutárního orgánu – představenstva se zavazuje, že nebude 
a) vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké vykonávat 

činnost, jež je shodná nebo obdobná předmětu podnikání a činnosti společnosti 
nebo s touto činností související,  

b) zprostředkovávat pro sebe nebo jinou osobu výkon činnosti shodné s činností 
společnosti, 

c) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen kolektivního statutárního orgánu 
jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže se 
jedná o koncern, 



d) provozovat živnost dle živnostenského zákona v oboru hlavní nebo doplňkové 
činnosti podnikání společnosti, 

e) využívat pověsti společnosti a jím poskytovaných služeb s cílem zajistit pro sebe 
nebo pro cizí osobu prospěch, kterého by nebylo dosaženo jinak, 

f) postupovat při výkonu své funkce tak, aby získal na úkor společnosti pro sebe 
nebo pro cizí osobu přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu a za stejným 
účelem přijímat jakýkoliv prospěch. 

4.3. V případě porušení ujednání bodů 4.1. a 4.2. může být člen statutárního orgánu- 
představenstva odvolán Právo na náhradu případně vzniklých škod není sjednáním 
tímto dotčeno. 

 

Článek 5 Trvání a ukončení smlouvy 

5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku, počínaje 01.07.2022 do 30.06.2023. 
Účinnost této smlouvy samozřejmě zaniká okamžikem odvolání z funkce člena 
statutárního orgánu – představenstva společnosti nebo v případě, kdy se tento výkonu 
funkce vzdá (odstoupí od ní). 

 
Článek 6 Závěrečná ustanovení 

6.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí Zákonem o obchodních 
korporacích a Občanským zákoníkem. 

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou. Bez 
schválení této smlouvy valnou hromadou pozbývá platnosti.  

6.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků 
odsouhlasených valnou hromadou společnosti.  

 

 
V …………….. dne  
 
za statutární orgán – představenstvo společnosti DOPLA PAP a.s. 
 
 
………………………………………….     ------------------------------------------------   
 
 
V ……………… dne 
 
člen statutárního orgánu - představenstva společnosti 
 
 
…………………………………………      ---------------------------------------------  
 
 
 
 
 

 

Návrh usnesení 
 

Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva 

společnosti DOPLA PAP a.s.. 



 

 

 

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady  
 

kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §§ 59 a násl. zákona č. 90/2012 
Sb. (zákon o obch. korporacích) dále jen ZOK. 
 

1. DOPLA PAP, a.s. se sídlem Sušice, Pod Svatoborem 41, Sušice II, 342 01 Sušice  
zastoupena statutárním zástupcem představenstva panem 

 
…………………………………………………………………………………. 
usnesením valné hromady ze dne 12.10.2022   
/dále jen společnost/ 

 
a 

 
2.  pan - paní  

 /dále člen dozorčí rady/ 
 

Článek 1 Úvodní ujednání a předmět smlouvy 

1.1. Valná hromada společnosti dne 12.10.2022 schválila tuto smlouvu v následujícím 
znění.  

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek pana – paní ……………………………. k výkonu 
funkce člena dozorčí rady společnosti za podmínek sjednaných touto smlouvou a 
závazek společnosti uhradit za výkon této funkce dozorčí rady společnosti sjednanou 
odměnu. 

 

Článek 2 Povinnosti člena dozorčí rady společnosti  
2.1. Člen dozorčí rady společnosti se zavazuje funkci člena dozorčí rady společnosti 

vykonávat osobně, řádně, svědomitě a řídit se platným právem ČR, touto smlouvou, 
stanovami společnosti. 

 

Článek 3 Odměna člena dozorčí rady  
3.1. Za řádný výkon funkce člena dozorčí rady společnosti v souladu s touto smlouvou a 

příslušnými právními předpisy se společnost zavazuje platit členu dozorčí rady 
společnosti odměnu ve výši ……………..,-Kč brutto měsíčně (dále jen „měsíční 
odměna“). Tato měsíční odměna může být vyplacena jednorázově za období jednoho 
roku tj. od 01.07.2022 do 30.06.2023 a to bezhotovostním převodem na členem 
dozorčí rady společnosti písemně uvedený účet.  

3.2. Společnost se zavazuje odvádět za člena dozorčí rady společnosti zálohy na daň z 
příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 
pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, a to ve výši, termínech a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy. Za tímto účelem je společnost oprávněna 
strhávat členu dozorčí rady společnosti odpovídající částky z jeho odměn dle této 
smlouvy.  

 
 
 

 



 
 
 
 
 

3.3. Člen dozorčí rady společnosti má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil v 
souvislosti s plněním úkolů dle této smlouvy výdajů za ubytování přiměřeně dle § 162 
a 169 ZPr, stravného přiměřeně dle § 163 ZPr a zahraničního stravného přiměřeně dle 
§ 170 ZPr, event. dle právního předpisu, který nahradí zákoník práce. 

 

Článek 4 Konkurenční doložka a závazek mlčenlivosti 
4.1. Člen dozorčí rady společnosti se zavazuje, že bude  

a) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech a poměrech společnosti, o 
technických, organizačních a jiných skutečnostech, o kterých se dozví v rámci své 
činnosti, zvláště pak o skutečnostech tvořících obchodní tajemství společnosti, a 
to nejen po dobu výkonu funkce, ale i po dobu tří let od jejího ukončení, 

b) dbát, aby se shora uvedené skutečnosti nedostaly do sféry dispozice 
nepovolených osob. 

4.2. Člen dozorčí rady společnosti se zavazuje, že nebude 
a) vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké vykonávat 

činnost, jež je shodná nebo obdobná předmětu podnikání a činnosti společnosti 
nebo s touto činností související,  

b) zprostředkovávat pro sebe nebo jinou osobu výkon činnosti shodné s činností 
společnosti, 

c) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen kolektivního statutárního 
orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, 
ledaže se jedná o koncern, 

d) provozovat živnost dle živnostenského zákona v oboru hlavní nebo doplňkové 
činnosti podnikání společnosti, 

e) využívat pověsti společnosti a jím poskytovaných služeb s cílem zajistit pro sebe 
nebo pro cizí osobu prospěch, kterého by nebylo dosaženo jinak, 

f) postupovat při výkonu své funkce tak, aby získal na úkor společnosti pro sebe 
nebo pro cizí osobu přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu a za stejným 
účelem přijímat jakýkoliv prospěch, 

4.3. V případě porušení ujednání bodů 4.1. a 4.2. může být člen dozorčí rady společnosti 
odvolán Právo na náhradu případně vzniklých škod není sjednáním tímto dotčeno. 

 

Článek 5 Trvání a ukončení smlouvy 

5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku, počínaje 01.07.2022 do 30.06.2023. 
Účinnost této smlouvy samozřejmě zaniká okamžikem odvolání z funkce člena dozorčí 
rady společnosti nebo v případě, kdy se tento výkonu funkce vzdá (odstoupí od ní). 

 
Článek 6 Závěrečná ustanovení 
6.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí Zákonem o obchodních 

korporacích a Občanským zákoníkem. 
6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou. Bez 

schválení této smlouvy valnou hromadou pozbývá platnosti.  
 
 
 
 



 
 
 
6.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků 

odsouhlasených valnou hromadou společnosti.  
 

 
V …………………… dne  
 
za statutární orgán – představenstvo společnosti DOPLA PAP a.s. 
 
 
………………………………………….  ------------------------------------------------   
 
 
V ……………………… dne  
 
člen dozorčí rady společnosti 
 
 
 
 
……………………………………….        -------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh usnesení 
 

Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 

společnosti DOPLA PAP a.s..  


