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SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 66 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“), mezi 

 

Pražské služby, a.s. 

se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1 

IČ: 60194120,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 

(dále jen „Společnost”) 

 

a 

 

[Doplnit jméno],  

r.č.: [Doplnit],  

trvale bytem [Doplnit] 
(dále také jen „Člen výboru”; Společnost a Člen výboru společně dále jen „Strany”) 

I. 

Předmět Smlouvy 

1 Člen výboru byl na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 14. 6. 2010 

jmenován členem Výboru pro audit Společnosti a s tímto jmenováním do funkce 

souhlasil.  

2 Touto Smlouvou se upravují některé otázky výkonu funkce Člena výboru. 

II. 

Povinnosti Člena výboru 

1 Povinností Člena výboru je vykonávat funkci svědomitě, osobně, s péčí řádného 

hospodáře a v souladu se zájmy Společnosti. 

2 Člen výboru bude svoji funkci vykonávat ve spolupráci s ostatními členy výboru pro 

audit Společnosti v souladu s touto Smlouvou, zakladatelskou smlouvou Společnosti, 

stanovami Společnosti, rozhodnutími a pokyny valné hromady Společnosti a platnými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.  

3 Člen výboru je povinen podílet se na činnosti výboru pro audit Společnosti, přičemž 

výbor pro audit zejména: 

(a) sleduje postup sestavování účetní závěrky, 

(b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly Společnosti, vnitřního auditu a případně systémů 

řízení rizik, 

(c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky, 

(d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména 

poskytování doplňkových služeb auditované osobě, 
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(e) doporučuje auditora. 

III. 

Povinnosti Společnosti 

1 Společnost se zavazuje na základě této Smlouvy poskytovat Členu výboru veškerou 

součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami 

a vnitřními předpisy Společnosti. 

2 Společnost se zavazuje, že poskytne Členovi výboru veškeré informace a podklady pro 

řádný výkon jeho funkce. 

IV. 

Odměna za výkon funkce Člena výboru 

1 Strany vzájemně sjednávají a souhlasí s tím, že výkon funkce Člena výboru bude 

bezúplatný. Členu výboru za výkon funkce nenáleží od Společnosti žádná odměna. 

V. 

Mlčenlivost 

1 Člen výboru je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a 

skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. 

2 Všechny informace v jakékoliv podobě, okolnosti či údaje, které se Členovi výboru 

stanou známými v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy jsou důvěrné, 

zůstávají ve vlastnictví Společnosti, tvoří součást obchodního tajemství Společnosti a 

jsou předmětem ochrany ve smyslu obecných ustanovení o ochraně obchodního 

tajemství („Důvěrné informace“). 

3 Člen výboru se zavazuje neuvádět takové Důvěrné informace ve známost třetích osob 

bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Člen výboru odpovídá za případnou 

škodu, která by vznikla Společnosti v souvislosti s neoprávněným nakládáním s výše 

uvedenými Důvěrnými informacemi. 

4 Člen výboru je povinen zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a neporušovat 

obchodní tajemství jak během trvání výkonu funkce člena výboru podle této Smlouvy, 

tak po skončení výkonu funkce z jakéhokoliv důvodu. 

VI. 

Trvání Smlouvy a závěrečná ustanovení 

1 Tato Smlouva zaniká ke dni: 

a) uplynutím funkčního období Člena výboru; 

b) odvoláním Člena výboru valnou hromadou Společnosti; 

c) odstoupením Člena výboru ze své funkce; nebo 

c) kdy funkce Člena výboru skončí jinými způsoby; 



3 

 

a to v souladu s právním řádem České republiky a stanovami Společnosti. 

2 Veškeré změny nebo doplňky k této Smlouvě mohou být prováděny jen písemnou 

formou. 

3 Nevymahatelnost, neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy 

neovlivní vymahatelnost účinnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 

V případě, že jakékoli ustanovení této Smlouvy se ukáže být neplatným, neúčinným či 

nevymahatelným, Strany se zavazují nahradit takové ustanovení platným, účinným a 

vymahatelným ustanovením, které provede záměr obsažený v takové části Smlouvy. 

4 Na právní vztahy neupravené touto Smlouvou se přiměřeně aplikují ustanovení 

obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů. 

5 Tímto se výslovně vylučuje použití zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

V Praze dne [Doplnit]    V Praze dne [Doplnit] 

Pražské služby, a.s.     Člen výboru 

 

________________________   _________________________ 

Jméno: [Doplnit jméno]    Jméno: [Doplnit jméno] 

Funkce: [Doplnit funkci] 

 


