
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami, kterými jsou: 

 

 

společnost VRL Praha a.s., IČ: 45272905 

se sídlem: Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 102 00 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1461 

zastoupena Ing. Otto Durďákem, předsedou představenstva 

 

(dále též jen jako „Společnost“) 

 

a 

 

 

(dále též jen jako „Člen představenstva“)  

 

 

Vzhledem k tomu, že: 

 

(A) Člen představenstva je, resp. bude ke dni účinnosti této smlouvy členem 

představenstva Spolčenosti; 

 

(B) Společnost a Člen představenstva mají zájem smluvně upravit svá vzájemná práva a 

povinnosti související s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, jakož i některá 

vzájemná práva a povinnosti po skončení výkonu funkce člena představenstva Společnosti, 

   

bylo dohodnuto následující: 

 

I. 

Povinnosti Člena představenstva 

 

1.1 Člen představenstva se zavazuje touto smlouvou, že bude povinnosti člena 

představenstva vyplývající pro něj ze zákona a stanov Společnosti vykonávat s péčí řádného 

hospodáře. 

 

1.2 Člen představenstva se zavazuje dodržovat zákaz konkurence v rozsahu vyplývající z 

§ 451 zákona o obchodních korporacích. Společnost však bere na vědomí a ničeho nenamítá 

vůči dosavadní činnosti Člena představenstva (dle zápisu v obchodním rejstříku ke dni 

podpisu této dohody).   

 

 

 

II. 

Povinnosti Společnosti 

 



2.1 Společnost se zavazuje vyplácet Členovi představenstva odměnu za výkon funkce ve 

výši ……………. hrubého měsíčně, a to vše za podmínek určených právními předpisy a 

stanovami Společnosti. Odměna je splatná měsíčně zpětně vždy k 25. dni v měsíci.  

 

2.2 Společnost se zavazuje uhradit Členovi představenstva náklady nutně a účelně 

vynaložené na výkon funkce a poskytovat mu plnění v souladu s právními předpisy a 

vnitřními předpisy schválenými rozhodnutím valné hromady, ledaže zákon poskytování 

takových plnění nedovoluje. 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

3.1 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti Člena 

představenstva a povinnosti při výkonu funkce ustanoveními právních předpisů, stanov 

Společnosti a rozhodnutími valné hromady Společnosti. 

 

3.2. Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro Člena představenstva a 

pro Společnost. 

 

3.3. Tato smlouva nahrazuje dřívější ujednání smluvních stran o jejím předmětu, pokud z 

povahy takových dřívějších ujednání nevyplývá něco jiného. 

 

3.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem ……………….. 

 

 

 

Ve ……………., dne  ……………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………   ……………………………….. 

       VRL Praha a.s.       

        Ing. Otto Durďák 

       předseda představenstva  

 


