
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady 

 

 

JIHLAVAN, a. s. 

IČO: 463 47 071 

se sídlem Znojemská, 5594/54, 586 01 Jihlava 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 767 

zastoupena: Ondřejem Benáčkem, předsedou představenstva, a 

  Petrem Řehořem, členem představenstva 

(dále jen „Společnost“) 

 

a 

 

David Eric Simon 

dat. nar. 29.9.1948 

bytem Nebušická 677, Praha 6, PSČ 164 00 

(dále jen „Člen DR") 

 

(Společnost a Člen DR dále jako „Strany“) 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

A. Člen DR byl v souladu se stanovami Společnosti a se svým výslovným předchozím souhlasem (a 

ujištěním, že splňuje veškeré předpoklady pro výkon příslušné funkce) zvolen s účinností ke dni 

7. 1. 2022 do funkce člena dozorčí rady Společnosti; 

B. Strany shledávají potřebu upravit vzájemné vztahy související s výkonem funkce člena dozorčí 

rady Společnosti; 

dohodly se Strany na následujícím: 

I. Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je bližší specifikace podmínek výkonu funkce člena dozorčí rady a 

úprava vzájemných práv a povinností mezi Stranami. 

1.2 Práva a povinnosti související s výkonem funkce člena dozorčí rady vyplývají z právních předpisů, 

stanov Společnosti a z této smlouvy. 

II. Povinnosti Člena DR 

2.1 Člen DR se zavazuje vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti osobně, obezřetně, 

svědomitě, s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a 

pečlivostí, v souladu se všemi závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a touto 

smlouvou. 

2.2 Člen DR se zavazuje v rámci výkonu funkce řídit se zásadami schválenými valnou hromadou, 

nejsou-li v rozporu se zákony nebo stanovami Společnosti. 



2.3 Člen DR je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které se dozví 

nebo dozvěděl v rámci výkonu své funkce člena dozorčí rady Společnosti nebo v souvislosti s ní, 

a které jsou předmětem obchodního tajemství či které jsou jiným způsobem označeny za 

důvěrné. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po zániku výkonu funkce. 

2.4 Člen DR je povinen respektovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a stanov Společnosti, která upravují zákaz 

konkurence a povinnosti při konfliktu zájmů. 

2.5 Člen DR je dále povinen v rámci výkonu své funkce plnit tyto úkoly: 

• přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní 

závěrku Společnosti, přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty 

Společnosti a předkládat svá vyjádření valné hromadě/jedinému akcionáři Společnosti; 

• dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnosti Společnosti; 

• účastnit se valné hromady Společnosti a seznamovat valnou hromadu Společnosti s 

výsledky činnosti dozorčí rady; 

• účastnit se zasedání dozorčí rady Společnosti. 

2.6 Člen DR se zavazuje po dobu trvání této smlouvy až do 12 měsíců po jejím ukončení či vypršení 

její platnosti (dále jen „Rozhodné období") nečinit přímo či nepřímo, samostatně či společně 

jinou osobu, či jménem takové osoby, nic z následujícího: 

• podněcovat jakékoliv vedoucí zaměstnance, dodavatele, smluvní partnery či poradce 

Společnosti nebo jejich dceřiných společností к ukončení, neplnění či plnění 

neadekvátním způsobem jejich smluvních závazků, či jinak zasahovat do vztahů těchto 

osob se Společností nebo jejími dceřinými společnostmi; 

• podněcovat jakékoliv potenciální klienty, dodavatele či investory, s nimiž Společnost 

uskutečňuje podnikatelské aktivity, к tomu, aby nevstupovali do smluvních vztahů se 

Společností či jejími dceřinými společnostmi, nebo naopak aby vstupovali do smluvních 

vztahů s konkurentem Společnosti či jejich dceřiných společností; 

• podněcovat jakékoliv klienty, dodavatele, investory či jiné obchodní partnery Společnosti 

к ukončení nebo změně jakéhokoliv závazného kontraktu se Společností nebo jejími 

dceřinými společnostmi, к neplnění či plnění neadekvátním způsobem jejich smluvních 

závazků, či jinak zasahovat do vztahů těchto osob se Společností nebo jejími dceřinými 

společnostmi. 

2.7 Poruší-li Člen DR kteroukoliv z povinností dle čl. 2.6, Společnost bude oprávněna uplatnit smluvní 

pokutu ve výši 30.000,- Kč. 

III. Odměna za výkon funkce 

3.1 Pevná odměna Člena DR za výkon funkce člena dozorčí rady činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 

korun českých) za každý kalendářní měsíc, ve kterém je členem dozorčí rady Společnosti. V 

případě, že byl Člen DR členem dozorčí rady pouze část kalendářního měsíce, tato odměna se 

poměrně krátí v závislosti na době v kalendářním měsíci, po kterou byl Člen DR členem dozorčí 

rady. 

3.2 Vedle pevně stanovené odměny dle čl. 3.1 může být Členovi DR přiznán nárok na zvláštní 

odměnu, a to ve výši schválené valnou hromadou/jediným akcionářem Společnosti. 



3.3 Pevná odměna dle čl. 3.1 je splatná a bude Členovi DR vyplácena po uplynutí kalendářního 

měsíce ve výplatní den-stanovený pro výplaty mezd zaměstnanců Společnosti. 

3.4 Zvláštní odměna dle čl. 3.2 je splatná a bude Členovi DR vyplacena ve výplatní den stanovený 

pro výplaty mezd zaměstnanců Společnosti v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve 

kterém valná hromada/jediný akcionář rozhodne o přiznání nároku Člena DR na zvláštní odměnu 

a její výši. 

3.5 V případě dočasné nemožnosti výkonu funkce v důsledku onemocnění trvajícího déle než 30 

kalendářních dnů může valná hromada/jediný akcionář Společnosti odměnu za výkon funkce 

člena dozorčí rady přiměřeně zkrátit. 

3.6 Společnost je povinna před výplatou odměny Členovi DR provést z odměny srážky na úhradu 

plateb, ke kterým je Společnost nebo Člen DR povinen dle příslušných zákonů (zejména zálohy 

na daň z příjmu ze závislé činnosti a pojistné na všeobecné zdravotní, sociální a nemocenské 

pojištění), a uvedené platby odvést v souladu s příslušnými zákony. 

3.7 Členovi DR nenáleží odměna za měsíc, ve kterém byl odvolán z funkce z důvodu spáchání 

úmyslného jednání porušujícího péči řádného hospodáře nebo z důvodu odsouzení pro úmyslný 

trestný čin, kterým Člen DR způsobil Společnosti škodu. 

3.8 Veškeré odměny budou Členovi DR vypláceny bezhotovostně na bankovní účet, který sdělí 

Společnosti. 

3.9 Člen dozorčí rady bere na vědomí, že i po dobu neuskutečňování výkonu funkce dle čl. 3.5 výše 

trvají jeho povinnosti Člena DR a že jeho odpovědnost vyplývající z výkonu funkce není 

ustanovením tohoto článku žádným způsobem vyloučena či omezena. 

 

IV. Další plnění v souvislosti s výkonem funkce 

4.1 Člen DR má nárok na náhradu následujících nákladů, jsou-li náležitě doloženy příslušnými 

účetními doklady: 

a) úhradu nákladů vynaložených na tuzemské či zahraniční cesty realizované v souvislosti s 

výkonem funkce, a to v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních zákona č. 

262/2006 Sb., zákoníku práce, upravujících náhrady cestovních výdajů; pravidelné 

pracoviště pro účely cestovních náhrad je na adrese: Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava; 

b) na úhradu případných dalších nákladů, které byly účelně vynaloženy v souvislosti s 

výkonem funkce člena dozorčí rady. 

 

V. Trvání a ukončení funkce 

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení působení Člena DR ve funkci člena 

dozorčí rady Společnosti. Délka funkčního období Člena DR jsou 3 roky. Pro vyloučení 

pochybností Strany sjednávají, že bude-li Člen DR znovu zvolen do funkce na další funkční období 

tak, že tato funkční období na sebe budou bezprostředně navazovat, tato smlouva nezaniká a 

výkon funkce člena dozorčí rady se bude touto smlouvou řídit i nadále. 

5.2 Funkce člena dozorčí rady končí posledním dnem funkčního období, na které byl Člen DR zvolen 

к tomu příslušným orgánem Společnosti. Vedle toho může jeho funkce za podmínek 

stanovených v příslušných právních předpisech a ve stanovách Společnosti skončit: 

a) odvoláním z funkce člena dozorčí rady; 



b) odstoupením z funkce člena dozorčí rady; 

c) v jiných případech stanovených v příslušných právních předpisech. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

6.1 Společnost bere na vědomí, že Člen DR zároveň působí ve funkci jednatele společnosti Czech 

Aerospace Industries, s.r.o., IČO: 03731723, a Společnost potvrzuje, že toto působení nezakládá 

porušení zákazu konkurenčního jednání či střet zájmů se zájmy Společnosti. 

6.2 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré změny či doplnění této smlouvy 

mohou být provedeny pouze písemně. 

6.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou/jediným akcionářem 

Společnosti, byl-li souhlas s uzavřením smlouvy udělen valnou hromadou/jediným akcionářem 

Společnosti před podpisem této smlouvy, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího podpisu. 

6.4 Tato smlouva nahrazuje veškeré předcházející uzavřené smlouvy a dohody mezi Společností a 

Členem DR, které upravují výkon funkce člena dozorčí rady. 

6.5 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá se stran obdrží jedno vyhotovení, přičemž 

obě vyhotovení mají platnost originálu. 

6.6 V případě, že některé ustanovení smlouvy bude shledáno nebo se stane neplatným nebo 

nevymahatelným, neovlivní to (do maximálního rozsahu povoleného příslušnými právními 

předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy. V takovém případě se 

Strany zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a 

vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a zákonem přípustný význam a 

účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

 

 

V Praze, dne 19. 10. 2022 

 

___________________________ 

JIHLAVAN, a. s. 
Ondřej Benáček 
předseda představenstva 

___________________________ 
David Eric Simon 

 

___________________________ 
JIHLAVAN, a. s. 
Petr Řehoř 
člen představenstva 

 

  

 


