Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s.,
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČO: 60194120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 (dále jen „společnost“),
tímto oznamuje, že došlo k úpravě znění návrhů dodatků č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce
členů dozorčí rady, které mají být schváleny v rámci bodu č. 5 pořadu valné hromady
společnosti,
která se bude konat dne 14. října 2014 od 13.00 hodin ve WELLNESS HOTEL STEP na adrese Malletova 1141,
Praha 9
(dále jen „valná hromada“).
Představenstvo společnosti doplnilo oznámením ze dne 29. září 2014 pořad valné hromady mimo jiné o nový
bod č. 5 s názvem „Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady a udělení souhlasu s
poskytnutím odměn či jiného plnění členům dozorčí rady“.
V rámci tohoto bodu představenstvo společnosti předložilo celkem deset návrhů usnesení valné hromady o
schválení (i) návrhů dodatků č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce současných členů dozorčí rady a (ii) návrhu
vzorového dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce, jenž má být uzavřen se všemi budoucími členy dozorčí
rady společnosti (tyto návrhy společně dále jen „Návrhy dodatků“).
Tímto představenstvo společnosti oznamuje, že upravuje znění Návrhů dodatků a mění tak návrhy usnesení o
schválení Návrhů dodatků. Změna, kterou provedlo představenstvo společnosti v Návrzích dodatků, spočívá
v doplnění článku 1.2 v Návrzích dodatků. V ostatním odpovídají Návrhy dodatků původnímu znění.
Přílohou tohoto oznámení jsou všechny Návrhy dodatků, které představenstvo předkládá ke schválení v
rámci bodu č. 5 pořadu valné hromady společnosti.

V Praze dne 10. října 2014
Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman
předseda představenstva

Ing. Petr Čermák
místopředseda představenstva

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
(dále jen „Dodatek”)
Pražské služby, a.s.
IČO: 601 94 120
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Společnost“);

a

[DOPLNIT]
narozen dne [DOPLNIT]
trvale bytem [DOPLNIT]
(dále jen „Člen dozorčí rady“);
(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Smluvní strany uzavřely smlouvu o výkonu funkce Člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“), na
základě které vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady pro Společnost;

(B)

Smluvní strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti po dobu trvání pachtu části závodu
Společnosti;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1

ZMĚNA SMLOUVY

1.1

Článek 4.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se stanoví dle
pravidel v Příloze č. 1 této Smlouvy. Po dobu trvání pachtu části závodu společnosti tvořené
všemi vnitřními organizačními útvary společnosti (včetně podřízených útvarů) vyjma Závodu
15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených útvarů), tj. zejména útvary
společnosti označovanými jako (i) Generální ředitel - 10 000, (ii) Úsek marketingu PR a
komunikace - 10 200, (iii) Ekonomický úsek - 10 300, (iv) Úsek strategického controllingu 10 400, (v) Úsek informačních technologií a vnitřních procesů - 10 500, (vi) Úsek investic,
nákupu, řízení projektů a správy majetku - 10 700, (vii) Personální úsek - 10 800, (viii) Závod
odvoz a recyklace odpadu - 11 000, (ix) Závod údržba komunikací - 12 000 a (x) Závod na
energetické využívání odpadu - 14 000 (pacht této části závodu Společnosti dále jen „Pacht“),
se věta první tohoto článku 4.1 Smlouvy nepoužije a Členovi dozorčí rady náleží po dobu trvání
Pachtu za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se rovná průměrné vyplacené měsíční

odměně člena dozorčí rady Společnosti za výkon funkce člena dozorčí rady v období od 1.
ledna 2014 do 31. srpna 2014.“
1.2

V článku 3.5 se za druhou větu doplňuje třetí věta, která zní:
„Společnost se dále zavazuje udržovat uvedené pojištění odpovědnosti na své náklady tak, aby
byl Člen dozorčí rady pojištěn v rozsahu stanoveném předchozí větou pro případ nároků
uplatněných vůči němu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady při
výkonu funkce nebo v souvislosti s ní ještě po dobu 10 let po skončení výkonu funkce.“

2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Tento Dodatek nabývá (i) platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a (ii)
účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami nebo dnem schválení tohoto Dodatku
(resp. vzoru Dodatku) valnou hromadou Společnosti, podle toho, co nastane později.

2.2

Tento Dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti
s ním, se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2.3

Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

2.4

Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv
na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Dodatku. Pokud některé ustanovení
je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní
strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným
ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.

2.5

Tento Dodatek je vyhotovený ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují svoje podpisy:
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Společnost:
Pražské služby, a.s.

Člen dozorčí rady:

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

______________________
[DOPLNIT]

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
(dále jen „Dodatek”)
Pražské služby, a.s.
IČO: 601 94 120
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Společnost“);

a

Ing. Milan Růžička
narozen dne 7. března 1975
trvale bytem Praha 10, nám. Přátelství 1518/5, PSČ 102 00
(dále jen „Člen dozorčí rady“);
(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Smluvní strany uzavřely smlouvu o výkonu funkce Člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“), na
základě které vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady pro Společnost;

(B)

Smluvní strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti po dobu trvání pachtu části závodu
Společnosti;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1

ZMĚNA SMLOUVY

1.1

Článek 4.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se stanoví dle
pravidel v Příloze č. 1 této Smlouvy. Po dobu trvání pachtu části závodu společnosti tvořené
všemi vnitřními organizačními útvary společnosti (včetně podřízených útvarů) vyjma Závodu
15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených útvarů), tj. zejména útvary
společnosti označovanými jako (i) Generální ředitel - 10 000, (ii) Úsek marketingu PR a
komunikace - 10 200, (iii) Ekonomický úsek - 10 300, (iv) Úsek strategického controllingu 10 400, (v) Úsek informačních technologií a vnitřních procesů - 10 500, (vi) Úsek investic,
nákupu, řízení projektů a správy majetku - 10 700, (vii) Personální úsek - 10 800, (viii) Závod
odvoz a recyklace odpadu - 11 000, (ix) Závod údržba komunikací - 12 000 a (x) Závod na
energetické využívání odpadu - 14 000 (pacht této části závodu Společnosti dále jen „Pacht“),
se věta první tohoto článku 4.1 Smlouvy nepoužije a Členovi dozorčí rady náleží po dobu trvání
Pachtu za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se rovná průměrné vyplacené měsíční
odměně člena dozorčí rady Společnosti za výkon funkce člena dozorčí rady v období od 1.
ledna 2014 do 31. srpna 2014.“

1.2

V článku 3.5 se za druhou větu doplňuje třetí věta, která zní:
„Společnost se dále zavazuje udržovat uvedené pojištění odpovědnosti na své náklady tak, aby
byl Člen dozorčí rady pojištěn v rozsahu stanoveném předchozí větou pro případ nároků
uplatněných vůči němu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady při
výkonu funkce nebo v souvislosti s ní ještě po dobu 10 let po skončení výkonu funkce.“

2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Tento Dodatek nabývá (i) platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a (ii)
účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami nebo dnem schválení tohoto Dodatku
(resp. vzoru Dodatku) valnou hromadou Společnosti, podle toho, co nastane později.

2.2

Tento Dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti
s ním, se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2.3

Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

2.4

Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv
na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Dodatku. Pokud některé ustanovení
je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní
strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným
ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.

2.5

Tento Dodatek je vyhotovený ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují svoje podpisy:
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Společnost:
Pražské služby, a.s.

Člen dozorčí rady:

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

______________________
Ing. Milan Růžička

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
(dále jen „Dodatek”)
Pražské služby, a.s.
IČO: 601 94 120
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Společnost“);

a

Ing. Martin Somló
narozen dne 17. listopadu 1958
trvale bytem Praha 8, Libeň, Nad Okrouhlíkem 2294/11, PSČ 180 00
(dále jen „Člen dozorčí rady“);
(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Smluvní strany uzavřely smlouvu o výkonu funkce Člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“), na
základě které vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady pro Společnost;

(B)

Smluvní strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti po dobu trvání pachtu části závodu
Společnosti;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1

ZMĚNA SMLOUVY

1.1

Článek 4.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se stanoví dle
pravidel v Příloze č. 1 této Smlouvy. Po dobu trvání pachtu části závodu společnosti tvořené
všemi vnitřními organizačními útvary společnosti (včetně podřízených útvarů) vyjma Závodu
15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených útvarů), tj. zejména útvary
společnosti označovanými jako (i) Generální ředitel - 10 000, (ii) Úsek marketingu PR a
komunikace - 10 200, (iii) Ekonomický úsek - 10 300, (iv) Úsek strategického controllingu 10 400, (v) Úsek informačních technologií a vnitřních procesů - 10 500, (vi) Úsek investic,
nákupu, řízení projektů a správy majetku - 10 700, (vii) Personální úsek - 10 800, (viii) Závod
odvoz a recyklace odpadu - 11 000, (ix) Závod údržba komunikací - 12 000 a (x) Závod na
energetické využívání odpadu - 14 000 (pacht této části závodu Společnosti dále jen „Pacht“),
se věta první tohoto článku 4.1 Smlouvy nepoužije a Členovi dozorčí rady náleží po dobu trvání
Pachtu za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se rovná průměrné vyplacené měsíční
odměně člena dozorčí rady Společnosti za výkon funkce člena dozorčí rady v období od 1.
ledna 2014 do 31. srpna 2014.“

1.2

V článku 3.5 se za druhou větu doplňuje třetí věta, která zní:
„Společnost se dále zavazuje udržovat uvedené pojištění odpovědnosti na své náklady tak, aby
byl Člen dozorčí rady pojištěn v rozsahu stanoveném předchozí větou pro případ nároků
uplatněných vůči němu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady při
výkonu funkce nebo v souvislosti s ní ještě po dobu 10 let po skončení výkonu funkce.“

2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Tento Dodatek nabývá (i) platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a (ii)
účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami nebo dnem schválení tohoto Dodatku
(resp. vzoru Dodatku) valnou hromadou Společnosti, podle toho, co nastane později.

2.2

Tento Dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti
s ním, se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2.3

Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

2.4

Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv
na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Dodatku. Pokud některé ustanovení
je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní
strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným
ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.

2.5

Tento Dodatek je vyhotovený ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují svoje podpisy:
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Společnost:
Pražské služby, a.s.

Člen dozorčí rady:

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

______________________
Ing. Martin Somló

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
(dále jen „Dodatek”)
Pražské služby, a.s.
IČO: 601 94 120
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Společnost“);

a

Ing. Luděk Votava
narozen dne 27. května 1947
trvale bytem Praha 4, Brandlova 1565/19, PSČ 149 00
(dále jen „Člen dozorčí rady“);
(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Smluvní strany uzavřely smlouvu o výkonu funkce Člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“), na
základě které vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady pro Společnost;

(B)

Smluvní strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti po dobu trvání pachtu části závodu
Společnosti;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1

ZMĚNA SMLOUVY

1.1

Článek 4.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se stanoví dle
pravidel v Příloze č. 1 této Smlouvy. Po dobu trvání pachtu části závodu společnosti tvořené
všemi vnitřními organizačními útvary společnosti (včetně podřízených útvarů) vyjma Závodu
15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených útvarů), tj. zejména útvary
společnosti označovanými jako (i) Generální ředitel - 10 000, (ii) Úsek marketingu PR a
komunikace - 10 200, (iii) Ekonomický úsek - 10 300, (iv) Úsek strategického controllingu 10 400, (v) Úsek informačních technologií a vnitřních procesů - 10 500, (vi) Úsek investic,
nákupu, řízení projektů a správy majetku - 10 700, (vii) Personální úsek - 10 800, (viii) Závod
odvoz a recyklace odpadu - 11 000, (ix) Závod údržba komunikací - 12 000 a (x) Závod na
energetické využívání odpadu - 14 000 (pacht této části závodu Společnosti dále jen „Pacht“),
se věta první tohoto článku 4.1 Smlouvy nepoužije a Členovi dozorčí rady náleží po dobu trvání
Pachtu za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se rovná průměrné vyplacené měsíční
odměně člena dozorčí rady Společnosti za výkon funkce člena dozorčí rady v období od 1.
ledna 2014 do 31. srpna 2014.“

1.2

V článku 3.5 se za druhou větu doplňuje třetí věta, která zní:
„Společnost se dále zavazuje udržovat uvedené pojištění odpovědnosti na své náklady tak, aby
byl Člen dozorčí rady pojištěn v rozsahu stanoveném předchozí větou pro případ nároků
uplatněných vůči němu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady při
výkonu funkce nebo v souvislosti s ní ještě po dobu 10 let po skončení výkonu funkce.“

2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Tento Dodatek nabývá (i) platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a (ii)
účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami nebo dnem schválení tohoto Dodatku
(resp. vzoru Dodatku) valnou hromadou Společnosti, podle toho, co nastane později.

2.2

Tento Dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti
s ním, se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2.3

Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

2.4

Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv
na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Dodatku. Pokud některé ustanovení
je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní
strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným
ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.

2.5

Tento Dodatek je vyhotovený ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují svoje podpisy:
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Společnost:
Pražské služby, a.s.

Člen dozorčí rady:

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

______________________
Ing. Luděk Votava

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
(dále jen „Dodatek”)
Pražské služby, a.s.
IČO: 601 94 120
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Společnost“);

a

Ing. Zdeněk Matoušek
narozen dne 25. června 1956
trvale bytem Praha 10, Záběhlice, Jabloňová 2136/11, PSČ 106 00
(dále jen „Člen dozorčí rady“);
(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Smluvní strany uzavřely smlouvu o výkonu funkce Člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“), na
základě které vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady pro Společnost;

(B)

Smluvní strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti po dobu trvání pachtu části závodu
Společnosti;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1

ZMĚNA SMLOUVY

1.1

Článek 4.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se stanoví dle
pravidel v Příloze č. 1 této Smlouvy. Po dobu trvání pachtu části závodu společnosti tvořené
všemi vnitřními organizačními útvary společnosti (včetně podřízených útvarů) vyjma Závodu
15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených útvarů), tj. zejména útvary
společnosti označovanými jako (i) Generální ředitel - 10 000, (ii) Úsek marketingu PR a
komunikace - 10 200, (iii) Ekonomický úsek - 10 300, (iv) Úsek strategického controllingu 10 400, (v) Úsek informačních technologií a vnitřních procesů - 10 500, (vi) Úsek investic,
nákupu, řízení projektů a správy majetku - 10 700, (vii) Personální úsek - 10 800, (viii) Závod
odvoz a recyklace odpadu - 11 000, (ix) Závod údržba komunikací - 12 000 a (x) Závod na
energetické využívání odpadu - 14 000 (pacht této části závodu Společnosti dále jen „Pacht“),
se věta první tohoto článku 4.1 Smlouvy nepoužije a Členovi dozorčí rady náleží po dobu trvání
Pachtu za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se rovná průměrné vyplacené měsíční
odměně člena dozorčí rady Společnosti za výkon funkce člena dozorčí rady v období od 1.
ledna 2014 do 31. srpna 2014.“

1.2

V článku 3.5 se za druhou větu doplňuje třetí věta, která zní:
„Společnost se dále zavazuje udržovat uvedené pojištění odpovědnosti na své náklady tak, aby
byl Člen dozorčí rady pojištěn v rozsahu stanoveném předchozí větou pro případ nároků
uplatněných vůči němu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady při
výkonu funkce nebo v souvislosti s ní ještě po dobu 10 let po skončení výkonu funkce.“

2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Tento Dodatek nabývá (i) platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a (ii)
účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami nebo dnem schválení tohoto Dodatku
(resp. vzoru Dodatku) valnou hromadou Společnosti, podle toho, co nastane později.

2.2

Tento Dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti
s ním, se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2.3

Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

2.4

Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv
na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Dodatku. Pokud některé ustanovení
je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní
strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným
ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.

2.5

Tento Dodatek je vyhotovený ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují svoje podpisy:
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Společnost:
Pražské služby, a.s.

Člen dozorčí rady:

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

______________________
Ing. Zdeněk Matoušek

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
(dále jen „Dodatek”)
Pražské služby, a.s.
IČO: 601 94 120
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Společnost“);

a

Jiří Vávra
narozen dne 20. února 1960
trvale bytem Praha 9, Na Pozorce 1502/3, PSČ 193 00
(dále jen „Člen dozorčí rady“);
(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Smluvní strany uzavřely smlouvu o výkonu funkce Člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“), na
základě které vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady pro Společnost;

(B)

Smluvní strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti po dobu trvání pachtu části závodu
Společnosti;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1

ZMĚNA SMLOUVY

1.1

Článek 4.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se stanoví dle
pravidel v Příloze č. 1 této Smlouvy. Po dobu trvání pachtu části závodu společnosti tvořené
všemi vnitřními organizačními útvary společnosti (včetně podřízených útvarů) vyjma Závodu
15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených útvarů), tj. zejména útvary
společnosti označovanými jako (i) Generální ředitel - 10 000, (ii) Úsek marketingu PR a
komunikace - 10 200, (iii) Ekonomický úsek - 10 300, (iv) Úsek strategického controllingu 10 400, (v) Úsek informačních technologií a vnitřních procesů - 10 500, (vi) Úsek investic,
nákupu, řízení projektů a správy majetku - 10 700, (vii) Personální úsek - 10 800, (viii) Závod
odvoz a recyklace odpadu - 11 000, (ix) Závod údržba komunikací - 12 000 a (x) Závod na
energetické využívání odpadu - 14 000 (pacht této části závodu Společnosti dále jen „Pacht“),
se věta první tohoto článku 4.1 Smlouvy nepoužije a Členovi dozorčí rady náleží po dobu trvání
Pachtu za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se rovná průměrné vyplacené měsíční
odměně člena dozorčí rady Společnosti za výkon funkce člena dozorčí rady v období od 1.
ledna 2014 do 31. srpna 2014.“

1.2

V článku 3.5 se za druhou větu doplňuje třetí věta, která zní:
„Společnost se dále zavazuje udržovat uvedené pojištění odpovědnosti na své náklady tak, aby
byl Člen dozorčí rady pojištěn v rozsahu stanoveném předchozí větou pro případ nároků
uplatněných vůči němu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady při
výkonu funkce nebo v souvislosti s ní ještě po dobu 10 let po skončení výkonu funkce.“

2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Tento Dodatek nabývá (i) platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a (ii)
účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami nebo dnem schválení tohoto Dodatku
(resp. vzoru Dodatku) valnou hromadou Společnosti, podle toho, co nastane později.

2.2

Tento Dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti
s ním, se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2.3

Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

2.4

Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv
na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Dodatku. Pokud některé ustanovení
je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní
strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným
ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.

2.5

Tento Dodatek je vyhotovený ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují svoje podpisy:
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Společnost:
Pražské služby, a.s.

Člen dozorčí rady:

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

______________________
Jiří Vávra

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
(dále jen „Dodatek”)
Pražské služby, a.s.
IČO: 601 94 120
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Společnost“);

a

Bc. Radek Vondra
narozen dne 23. června 1972
trvale bytem Praha 9, Kyje, Šimanovská 55, PSČ 198 00
(dále jen „Člen dozorčí rady“);
(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Smluvní strany uzavřely smlouvu o výkonu funkce Člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“), na
základě které vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady pro Společnost;

(B)

Smluvní strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti po dobu trvání pachtu části závodu
Společnosti;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1

ZMĚNA SMLOUVY

1.1

Článek 4.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se stanoví dle
pravidel v Příloze č. 1 této Smlouvy. Po dobu trvání pachtu části závodu společnosti tvořené
všemi vnitřními organizačními útvary společnosti (včetně podřízených útvarů) vyjma Závodu
15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených útvarů), tj. zejména útvary
společnosti označovanými jako (i) Generální ředitel - 10 000, (ii) Úsek marketingu PR a
komunikace - 10 200, (iii) Ekonomický úsek - 10 300, (iv) Úsek strategického controllingu 10 400, (v) Úsek informačních technologií a vnitřních procesů - 10 500, (vi) Úsek investic,
nákupu, řízení projektů a správy majetku - 10 700, (vii) Personální úsek - 10 800, (viii) Závod
odvoz a recyklace odpadu - 11 000, (ix) Závod údržba komunikací - 12 000 a (x) Závod na
energetické využívání odpadu - 14 000 (pacht této části závodu Společnosti dále jen „Pacht“),
se věta první tohoto článku 4.1 Smlouvy nepoužije a Členovi dozorčí rady náleží po dobu trvání
Pachtu za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se rovná průměrné vyplacené měsíční
odměně člena dozorčí rady Společnosti za výkon funkce člena dozorčí rady v období od 1.
ledna 2014 do 31. srpna 2014.“

1.2

V článku 3.5 se za druhou větu doplňuje třetí věta, která zní:
„Společnost se dále zavazuje udržovat uvedené pojištění odpovědnosti na své náklady tak, aby
byl Člen dozorčí rady pojištěn v rozsahu stanoveném předchozí větou pro případ nároků
uplatněných vůči němu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady při
výkonu funkce nebo v souvislosti s ní ještě po dobu 10 let po skončení výkonu funkce.“

2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Tento Dodatek nabývá (i) platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a (ii)
účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami nebo dnem schválení tohoto Dodatku
(resp. vzoru Dodatku) valnou hromadou Společnosti, podle toho, co nastane později.

2.2

Tento Dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti
s ním, se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2.3

Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

2.4

Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv
na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Dodatku. Pokud některé ustanovení
je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní
strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným
ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.

2.5

Tento Dodatek je vyhotovený ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují svoje podpisy:
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Společnost:
Pražské služby, a.s.

Člen dozorčí rady:

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

______________________
Bc. Radek Vondra

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
(dále jen „Dodatek”)
Pražské služby, a.s.
IČO: 601 94 120
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Společnost“);

a

Pavel Mašek
narozen dne 13. června 1974
trvale bytem Praha 9, Kyje, Za Školou 137, PSČ 198 00
(dále jen „Člen dozorčí rady“);
(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Smluvní strany uzavřely smlouvu o výkonu funkce Člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“), na
základě které vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady pro Společnost;

(B)

Smluvní strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti po dobu trvání pachtu části závodu
Společnosti;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1

ZMĚNA SMLOUVY

1.1

Článek 4.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se stanoví dle
pravidel v Příloze č. 1 této Smlouvy. Po dobu trvání pachtu části závodu společnosti tvořené
všemi vnitřními organizačními útvary společnosti (včetně podřízených útvarů) vyjma Závodu
15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených útvarů), tj. zejména útvary
společnosti označovanými jako (i) Generální ředitel - 10 000, (ii) Úsek marketingu PR a
komunikace - 10 200, (iii) Ekonomický úsek - 10 300, (iv) Úsek strategického controllingu 10 400, (v) Úsek informačních technologií a vnitřních procesů - 10 500, (vi) Úsek investic,
nákupu, řízení projektů a správy majetku - 10 700, (vii) Personální úsek - 10 800, (viii) Závod
odvoz a recyklace odpadu - 11 000, (ix) Závod údržba komunikací - 12 000 a (x) Závod na
energetické využívání odpadu - 14 000 (pacht této části závodu Společnosti dále jen „Pacht“),
se věta první tohoto článku 4.1 Smlouvy nepoužije a Členovi dozorčí rady náleží po dobu trvání
Pachtu za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se rovná průměrné vyplacené měsíční
odměně člena dozorčí rady Společnosti za výkon funkce člena dozorčí rady v období od 1.
ledna 2014 do 31. srpna 2014.“

1.2

V článku 3.5 se za druhou větu doplňuje třetí věta, která zní:
„Společnost se dále zavazuje udržovat uvedené pojištění odpovědnosti na své náklady tak, aby
byl Člen dozorčí rady pojištěn v rozsahu stanoveném předchozí větou pro případ nároků
uplatněných vůči němu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady při
výkonu funkce nebo v souvislosti s ní ještě po dobu 10 let po skončení výkonu funkce.“

2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Tento Dodatek nabývá (i) platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a (ii)
účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami nebo dnem schválení tohoto Dodatku
(resp. vzoru Dodatku) valnou hromadou Společnosti, podle toho, co nastane později.

2.2

Tento Dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti
s ním, se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2.3

Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

2.4

Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv
na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Dodatku. Pokud některé ustanovení
je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní
strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným
ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.

2.5

Tento Dodatek je vyhotovený ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují svoje podpisy:
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Společnost:
Pražské služby, a.s.

Člen dozorčí rady:

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

______________________
Pavel Mašek

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
(dále jen „Dodatek”)
Pražské služby, a.s.
IČO: 601 94 120
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Společnost“);

a

Ing. Vladimír Novák
narozen dne 6. června 1956
trvale bytem Praha 10, Strašnice, Nučická 1744/5, PSČ 100 00
(dále jen „Člen dozorčí rady“);
(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Smluvní strany uzavřely smlouvu o výkonu funkce Člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“), na
základě které vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady pro Společnost;

(B)

Smluvní strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti po dobu trvání pachtu části závodu
Společnosti;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1

ZMĚNA SMLOUVY

1.1

Článek 4.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se stanoví dle
pravidel v Příloze č. 1 této Smlouvy. Po dobu trvání pachtu části závodu společnosti tvořené
všemi vnitřními organizačními útvary společnosti (včetně podřízených útvarů) vyjma Závodu
15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených útvarů), tj. zejména útvary
společnosti označovanými jako (i) Generální ředitel - 10 000, (ii) Úsek marketingu PR a
komunikace - 10 200, (iii) Ekonomický úsek - 10 300, (iv) Úsek strategického controllingu 10 400, (v) Úsek informačních technologií a vnitřních procesů - 10 500, (vi) Úsek investic,
nákupu, řízení projektů a správy majetku - 10 700, (vii) Personální úsek - 10 800, (viii) Závod
odvoz a recyklace odpadu - 11 000, (ix) Závod údržba komunikací - 12 000 a (x) Závod na
energetické využívání odpadu - 14 000 (pacht této části závodu Společnosti dále jen „Pacht“),
se věta první tohoto článku 4.1 Smlouvy nepoužije a Členovi dozorčí rady náleží po dobu trvání
Pachtu za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se rovná průměrné vyplacené měsíční
odměně člena dozorčí rady Společnosti za výkon funkce člena dozorčí rady v období od 1.
ledna 2014 do 31. srpna 2014.“

1.2

V článku 3.5 se za druhou větu doplňuje třetí věta, která zní:
„Společnost se dále zavazuje udržovat uvedené pojištění odpovědnosti na své náklady tak, aby
byl Člen dozorčí rady pojištěn v rozsahu stanoveném předchozí větou pro případ nároků
uplatněných vůči němu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady při
výkonu funkce nebo v souvislosti s ní ještě po dobu 10 let po skončení výkonu funkce.“

2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Tento Dodatek nabývá (i) platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a (ii)
účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami nebo dnem schválení tohoto Dodatku
(resp. vzoru Dodatku) valnou hromadou Společnosti, podle toho, co nastane později.

2.2

Tento Dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti
s ním, se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2.3

Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

2.4

Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv
na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Dodatku. Pokud některé ustanovení
je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní
strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným
ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.

2.5

Tento Dodatek je vyhotovený ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují svoje podpisy:
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Společnost:
Pražské služby, a.s.

Člen dozorčí rady:

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

______________________
Ing. Vladimír Novák

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
(dále jen „Dodatek”)
Pražské služby, a.s.
IČO: 601 94 120
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Společnost“);

a

Ing. Pavel Kocourek
narozen dne 8. ledna 1968
trvale bytem Praha 4, Kamýk, Snopkova 483/7, PSČ 142 00
(dále jen „Člen dozorčí rady“);
(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Smluvní strany uzavřely smlouvu o výkonu funkce Člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“), na
základě které vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady pro Společnost;

(B)

Smluvní strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti po dobu trvání pachtu části závodu
Společnosti;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1

ZMĚNA SMLOUVY

1.1

Článek 4.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se stanoví dle
pravidel v Příloze č. 1 této Smlouvy. Po dobu trvání pachtu části závodu společnosti tvořené
všemi vnitřními organizačními útvary společnosti (včetně podřízených útvarů) vyjma Závodu
15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených útvarů), tj. zejména útvary
společnosti označovanými jako (i) Generální ředitel - 10 000, (ii) Úsek marketingu PR a
komunikace - 10 200, (iii) Ekonomický úsek - 10 300, (iv) Úsek strategického controllingu 10 400, (v) Úsek informačních technologií a vnitřních procesů - 10 500, (vi) Úsek investic,
nákupu, řízení projektů a správy majetku - 10 700, (vii) Personální úsek - 10 800, (viii) Závod
odvoz a recyklace odpadu - 11 000, (ix) Závod údržba komunikací - 12 000 a (x) Závod na
energetické využívání odpadu - 14 000 (pacht této části závodu Společnosti dále jen „Pacht“),
se věta první tohoto článku 4.1 Smlouvy nepoužije a Členovi dozorčí rady náleží po dobu trvání
Pachtu za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se rovná průměrné vyplacené měsíční
odměně člena dozorčí rady Společnosti za výkon funkce člena dozorčí rady v období od 1.
ledna 2014 do 31. srpna 2014.“

1.2

V článku 3.5 se za druhou větu doplňuje třetí věta, která zní:
„Společnost se dále zavazuje udržovat uvedené pojištění odpovědnosti na své náklady tak, aby
byl Člen dozorčí rady pojištěn v rozsahu stanoveném předchozí větou pro případ nároků
uplatněných vůči němu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady při
výkonu funkce nebo v souvislosti s ní ještě po dobu 10 let po skončení výkonu funkce.“

2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Tento Dodatek nabývá (i) platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a (ii)
účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami nebo dnem schválení tohoto Dodatku
(resp. vzoru Dodatku) valnou hromadou Společnosti, podle toho, co nastane později.

2.2

Tento Dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti
s ním, se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2.3

Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

2.4

Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv
na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Dodatku. Pokud některé ustanovení
je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní
strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným
ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.

2.5

Tento Dodatek je vyhotovený ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují svoje podpisy:
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Společnost:
Pražské služby, a.s.

Člen dozorčí rady:

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

______________________
Ing. Pavel Kocourek

_________________________
Jméno: [DOPLNIT]
Funkce: [DOPLNIT]

