
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY  

 

Ondrášovka Holding, a.s. , se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000 

IČ 281 93 261 

zastoupena Ing. Pavol Krúpa, člen představenstva  

zapsána v OR MS Praha, oddíl B, vložka 12786 

( dále možno jen jako společnost )  

a 

Ing. Rastislav Velič, nar. 24.07.1973, bytem Horné Obdokovce 369, 95608 Horné Obdokovce   

 

I. 

Ing. Rastislav Velič je členem kontrolního orgánu společnosti Ondrášovka Holding, a.s. , jediným členem 
dozorčí rady  společnosti Ondrášovka Holding, a.s.      

Společnost Ondrášovka Holding, a.s. je kapitálovou společností . 

II. 

Ing. Rastislav Velič se zavazuje pro společnost Ondrášovka Holding, a.s. vykonávat funkci člena dozorčí 
rady  společnosti.   

Ing. Rastislav Velič zajišťuje : 

- dohled na výkon působnosti představenstva   

- dohled na činnost společnosti  

- plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu, 

zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení zisku či úhrady ztráty   

Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat činnost  kontrolního orgánu s péčí řádného hospodáře, 

s nezbytnou loajalitou vůči společnosti Ondrášovka Holding, a.s. a potřebnými znalostmi a pečlivostí.  

Člen dozorčí rady se zavazuje plnit případná pověření valné hromady společnosti  Ondrášovka Holding, 

a.s., jakož se řídit zásadami schválenými valnou hromadou společnosti Ondrášovka Holding, a.s.  Člen 

dozorčí rady se zavazuje podávat valné hromadě společnosti Ondrášovka Holding, a.s. zprávy o výkonu 

funkce, vyjádření k činnosti představenstva  a další zákony stanovené informace , a to minimálně jednou 

ročně.    

Člen dozorčí rady se zavazuje v zákonem stanovených termínech předkládat valné hromadě 
společnosti veškeré zákonem či stanovami společnosti stanovené listiny, zejména pak vyjádření 
k přezkumu řádné, mimořádné, konsolidované případně mezitímní účetní závěrky, návrhu na rozdělení 
zisku nebo úhrady ztráty , výsledkům auditu , návrhu auditora, k poskytnutým informacím, zprávám o 
vztazích . 

III. 

Ing. Rastislav Velič a společnost Ondrášovka Holding, a.s. se dohodli, že výkon funkce člena dozorčí 
rady společnosti bude úplatný.  

 



Účastníci se dohodli na níže uvedeném způsobu a výši odměňování výkonu funkce :  

 měsíční paušální finanční odměna ve výši 150000,-Kč, slovy :  jedno sto padesát tisíc korun 
českých ; jiné složky odměny nejsou přiznány 

 věcné plnění není přiznáno  

Zvláštní odměny ani podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány.  

Společnost Ondrášovka Holding, a.s. se zavazuje výše uvedenou finanční odměnu Ing. Rastislavovi 
Veličovi poskytnout ,  Ing. Rastislav Velič tuto přijímá.  

Finanční odměna ve výši 150.000,- Kč bude poskytována v penězích a vyplácena vždy k 15. dni 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci výkonu funkce.   Pokud výkon funkce nebude trvat celý 
kalendářní měsíc, výše finanční odměny se snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce 
nebude členem orgánu vykonáván. 

Finanční odměna bude vyplácena bezhotovostně na bankovní účet Ing. Rastislava Veliče  . Bankovní 
účet sdělí Ing. Rastislav Velič společnosti nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o 
výkonu funkce.  

IV. 

Smlouva o výkonu funkce se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ondrášovka 
Holding, a.s. s účinností od okamžiku jejího schválení valnou hromadou. Ke dni zániku funkce člena 
orgánu společnosti  končí účinnost této smlouvy o výkonu funkce.   Ing. Rastislav Velič podpisem této 
smlouvy dává výslovný souhlas s jejím uveřejněním v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

Ing. Rastislav Velič souhlasí se zpracováním osobních údajů ( jméno, příjmení, datum narození, rodné 
číslo, bydliště, číslo občanského průkazu, stav, bankovní spojení  )  pro účely plnění všech povinností 
společnosti Ondrášovka Holding, a.s. souvisejících s vedením evidence kontrolního orgánu, pro účely 
odvodů plateb a pojištění, pro účely plnění zákonných oznamovacích povinností, pro účely veřejných 
rejstříků a pro účely vyplývající z plnění jakékoli zákonné povinnosti na straně společnosti Ondrášovka 
Holding, a.s.   Ing. Rastislav Velič má právo vyžádat si informace o zpracování a uchovávání osobních 
údajů, je oprávněn souhlas písemně odvolat, nikoli však v rozsahu údajů nezbytných k plnění 
zákonných povinností společnosti Ondrášovka Holding, a.s.     

 

Praha  dne  

 

Ing. Rastislav Velič        Ondrášovka Holding, a.s. 

 

 

 

 

 

 

Tato smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena rozhodnutím valné hromady 

společnosti Ondrášovka Holding, a.s. ze dne ______________ 


