
Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch 
členů představenstva společnosti VOS a.s.  

a osobám, které jsou jim blízké  
(dále jen „Pravidla“) 

 

 

Článek I. 

Předmět úpravy 
 

1. Podle těchto Pravidel se v souladu s požadavky ust. § 61 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o 

obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) určuje mzda či jiné plnění: 

a) Členům statutárního orgánu společnosti 

b) Zaměstnancům společnosti, kteří jsou osobami blízkými členům statutárního 

orgánu dle § 22 NOZ 

2. Tato Pravidla se nevztahují na plnění, které členům statutárního orgánu plynou ze 

smlouvy o výkonu funkce schválené dle § 59 odst. 2 ZOK. 

 

 

Článek II. 

Určení mzdy členům statutárního orgánu 
 

1. Společnost může s členem statutárního orgánu uzavřít dohodu o provedení práce, 

pracovní smlouvu a to pouze na činnosti, které nesouvisí s obchodním vedením 

společnosti. 

2. V případě, že společnost uzavře s členem statutárního orgánu dohody dle odst. 1 tohoto 

článku, pak odměna dle dohody o provedení práce činí: 
pro Ing. Václava Ryšánka    9.000,00 Kč měsíčně 

pro Ing. Mikuláše Morávka, CSc.    9.000,00 Kč měsíčně 

pro Bc. Bedřicha Stančíka    9.000,00 Kč měsíčně 

3. Členu statutárního orgánu, se kterým byla uzavřena dohoda o provedení práce, náleží 

kromě sjednané odměny rovněž cestovní náhrady dle § 152 a násl. zákoníku práce. 

4. Na dohodu o provedení práce dle odst. 1 tohoto článku se nevztahují ustanovení zákoníku 

práce o odstupném, dovolené a skončení pracovního poměru. 

  

Článek III. 

Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou osobami blízkými členům 

statutárního orgánu dle § 22 NOZ 

 

1. Osoby blízké členům statutárního orgánu společnost nezaměstnává. 

 

Článek IV. 

Vyjádření dozorčího orgánu společnosti 
 

1. K těmto Pravidlům se vyjádřila dozorčí rada dne 7. ledna 2020. 

 



Článek V.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Mzda a jiné plnění ve prospěch členů představenstva společnosti a osobám jim blízkým se 

podle těchto Pravidel poskytuje od 1. ledna 2020.  

2. Schválením těchto Pravidel se ruší předchozí pravidla schválená valnou hromadou 

společnosti VOS a.s..  

3. Tato Pravidla byla schválenou valnou hromadou společnosti VOS a.s. dne ……………. 


