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Článek I.  
Smluvní strany 

1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., 

se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, 

IČ: 258 16 039, 

zastoupená: Ing. Janem Světlíkem, předsedou představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 

1934, 

 

dále jen „Společnost“, 

 

a 

 

1.2. […], 

narozen[a]: […], 

bytem: […], 

bankovní spojení: [...], a.s., č. ú.: [...], 

 

dále jen „člen výboru pro audit“, 

 

společně v textu též „smluvní strany“, uzavřeli/y níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

jako osoby plně způsobilé k tomuto právnímu úkonu, tuto smlouvu: 

 

Článek II.  
Předmět smlouvy  

Předmětem této smlouvy je bližší úprava některých práv a povinností vyplývajících ze 

vztahu smluvních stran vzniklého zvolením […] do funkce člena výboru pro audit, jakož i 

stanovení odměny, která členu výboru pro audit za výkon jeho funkce náleží. 

Článek III.  
Základní práva a povinnosti smluvních stran 

Člen výboru pro audit vykonává svou funkci v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen“ZOK“) a 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) a 

zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění (dále jen „zákon o auditorech“). 

Článek IV.  
Odměna za výkon funkce člena výboru pro audit 

4.1. Členu výboru pro audit náleží za výkon funkce odměna ve výši 15.000,- Kč ročně 

po dobu výkonu funkce člena výboru pro audit. 
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4.2. Odměna podle čl. 4.1 této smlouvy je splatná k poslednímu dni následujícího 

kalendářního měsíce po projednání řádné účetní závěrky Společnosti na účet 

člena výboru pro audit. 

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že odměna podle tohoto čl. IV. této smlouvy 

bude poskytována v částce po zdanění a po odečtení případných odvodů 

podle příslušných právních předpisů. 

Článek V.  
Náklady spojené s výkonem funkce 

Společnost se zavazuje hradit členovi výboru pro audit všechny účelné výdaje 

skutečně vynaložené při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce. Člen výboru 

pro audit musí tyto výdaje hodnověrným způsobem Společnosti doložit. Úhrada 

nákladů není zahrnuta v odměně podle čl. IV. této smlouvy. 

Článek VI.  
Odpovědnost za škodu 

Člen výboru pro audit odpovídá za škodu způsobenou Společnosti porušením svých 

povinností stanovených touto smlouvou, zákonem nebo jinými právními předpisy či 

rozhodnutím valné hromady, ledaže prokáže, že jednal s péčí řádného hospodáře a 

škodě nebylo možno zabránit. 

Článek VII.  
Vrácení poskytnutých písemností a věcí 

V případě ukončení výkonu funkce je člen výboru pro audit povinen bez zbytečného 

odkladu vrátit Společnosti veškeré doklady a záznamy a další materiály, které mu byly 

v souvislosti s výkonem funkce Společností poskytnuty, jakož i ostatní věci, které byly 

členu výboru pro audit poskytnuty a jichž bude v době ukončení výkonu funkce stále 

držitelem.  

Článek VIII.  
Poskytování a ochrana osobních údajů 

8.1. Člen výboru pro audit výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby jeho osobní 

údaje získané Společností v souvislosti s právním vztahem mezi ním a Společností 

založeným jeho zvolením do funkce člena výboru pro audit, včetně jeho rodného 

čísla, byly Společností uchovávány a zpracovávány pro účely plnění této smlouvy 

a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy zveřejněny v obchodním 

rejstříku. Člen výboru pro audit dále souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou 

být zpřístupněny třetím osobám, například daňovým poradcům Společnosti, 

bude-li to potřebné nebo účelné pro plnění práv a povinností smluvních stran 

vyplývajících z této smlouvy nebo jestliže to bude v zájmu Společnosti. 
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8.2. Člen výboru pro audit se zavazuje v případě změny svých osobních údajů 

v průběhu trvání funkce člena výboru pro audit o takové změně bez zbytečného 

odkladu podat Společnosti zprávu a osobní údaje aktualizovat. 

8.3. Společnost je povinna po dobu trvání funkce člena výboru pro audit, jakož i po 

jejím zániku, osobní údaje člena výboru pro audit chránit tak, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému přístupu k těmto osobním údajům ze strany třetích osob, či 

jinému zásahu do nich nebo případně jejich zneužití. 

Článek IX.  
Platnost a účinnost smlouvy 

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti. 

9.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu výkonu funkce člena 

výboru pro audit Společnosti. 

9.3. Práva a povinnosti smluvních stran založené touto smlouvou zanikají dnem zániku 

výkonu funkce člena výboru pro audit. Ukončení této smlouvy nemá vliv na práva 

a povinnosti, které podle výslovného vyjádření smluvních stran nebo vzhledem ke 

své povaze mají ukončení této smlouvy přetrvat. 

9.4. Tuto smlouvu nelze vypovědět. 

Článek X.  
Závěrečná ustanovení 

10.1. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé 

smluvní straně, bude-li doručen na adresu uvedenou u příslušné smluvní strany 

v záhlaví této smlouvy, nebo na jakoukoliv jinou adresu oznámenou příslušnou 

smluvní stranou druhé smluvní straně pro účely doučování písemností. V případě 

pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou 

byla doručena třetí den po dni jejího odeslání. 

10.2. Pokud není v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, za den zaplacení jakékoliv 

částky se považuje den připsání této částky na bankovní účet smluvní strany, 

která má příslušnou platbu obdržet. 

10.3. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu a být na téže 

listině podepsány smluvními stranami. Účinnost těchto změn a/nebo dodatků je 

podmíněna jejich schválením valnou hromadou Společnosti. Požadavek písemné 

formy se týká i změn nebo dodatků tohoto článku X. této smlouvy. 

10.4. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže neplatným, neúčinným či 

nevymahatelným, anebo některé ustanovení chybí, platnost, účinnost nebo 

vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy a smlouvy jako takové nebude 

touto okolností dotčena, ledaže by nebylo možno neplatné ustanovení oddělit od 

ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se dohodnou na náhradě 

takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za stanovení 
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jiné, které nejlépe splňuje tytéž obchodní účely, jako ustanovení neplatné, 

nečinné nebo nevymahatelné. 

10.5. Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se přiměřeně řídí 

příslušnými ustanoveními ZOK a NOZ. 

10.6. Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí smlouvy či dohody mezi smluvními 

stranami vztahující se ke stejnému předmětu, ať už písemné nebo ústní, výslovné 

nebo implicitní. 

10.7. Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

10.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly svobodně, vážně a bez 

nátlaku, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

V Ostravě dne [...] 

 

Za VÍTKOVICE HOLDING, a.s.:   Člen výboru pro audit: 

 

 

 ________________________ ________________________ 
 Ing. Jan Světlík [...] 

 předseda představenstva 

 


