




















































zvyšování mezd ze strany zaměstnanců a také přes další zvýšení minimální mzdy a na ni 
navázané zaručené mzdy. 

V běžném účetním období roku 2020 byl dosažen výsledek hospodaření ve výši 2 345 tis. Kč. 
Valné hromadě společnosti bude navrženo rozhodnout o použití zisku ve prospěch 
nerozděleného zisku minulých let. 

Podnikatelský záměr na rok 2021 

Podnikatelský záměr na rok 2021 stejně jako v předchozím období vychází z charakteru a 
náplně činnosti společnosti TEZAS a.s. tak, jak probíhá od roku 2011 a navazuje na vývoj, 
získané zkušenosti a dosažené výsledky v předchozích letech. 

Společnost TEZAS a.s. bude v roce 2021 nadále zajišťovat především správu, údržbu a 
pronájem nemovitého majetku a movitého majetku s těmito nemovitostmi spojeného 
v areálech v Praze - Satalicích a v Praze - Michli. 

V roce 2021 budou zaměstnanci ekonomického útvaru společnosti TEZAS a.s. kromě práce 
pro zaměstnavatele TEZAS a.s. i nadále vykonávat ekonomické a administrativní služby pro 
TEZAS servis a.s. na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi TEZAS a.s. jako příkazníkem 
a TEZAS servis a.s. jako příkazcem, které zahrnují komplexní vedení agendy podvojného 
účetnictví, zpracování statistických výkazů, vedení daňové agendy, zajištění financování 
společnosti včetně provádění hotovostních a bezhotovostních úhrad, projednávání úvěrových 
smluv, projednávání pojistných smluv apod. 

Rovněž i v roce 2021 budou poskytovány služby výpočetní techniky, které zahrnují služby 
v oblasti hardwaru i softwaru, v obdobném rozsahu jako v předešlém roce. V průběhu roku 
dojde ke změně v poskytování IT služeb, kdy kompletní IT služby bude pro TEZAS a.s. 
zajišťovat externí dodavatel. 

Zdrojem tržeb společnosti budou především pronájmy nemovitostí a poskytované 
ekonomické služby a služby výpočetní techniky. Společnost předpokládá v účetním období 
roku 2021 dosažení výsledku hospodaření ve výši 800 tis. Kč při plánovaných výnosech 
18 500 tis. Kč. 

Společnost dlouhodobě hledá investiční příležitost, kdy plánuje zakoupení vhodné reality pro 
zhodnocení volného kapitálu 

Společnost neplánuje v roce 2021 změny v počtu zaměstnanců. 

Valné hromadě bude navrženo rozhodnout o použití výsledku hospodaření dosaženého za rok 
2021 ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. 
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S M L O U V A 
o výkonu funkce člena dozorčí rady  

akciové společnosti 
 

Smluvní strany 
1.  Obchodní korporace TEZAS a.s.,  
 sídlo Panelová 289/6, Satalice, 190 15 Praha 9, 
 IČ: 60193549, R. MS Praha OR – oddíl B/2342, 
  zastoupena Ing. Radislavem Rožánkem, předsedou představenstva 
 (dále jen společnost) 

a 
 

2.  pan Ing. Petr Staněk, narozen 28.7.1976, bytem Pod Děvínem 2716/43, Smíchov, 150 00 
Praha 5 

 (dále jen Ing. Petr Staněk nebo člen dozorčí rady), 

u z a v í r a j í 

ve smyslu ustanovení § 59 – 60 zákona č. 90/2012 Sb. v jeho platném znění tuto smlouvu: 
 

I. 

Rozhodnutím valné hromady akcionářů společnosti TEZAS a.s., IČ:60193549, byl pan Ing. Petr 
Staněk od 1. 7. 2021 zvolen členem dozorčí rady společnosti TEZAS a.s. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zajišťování a výkon činností, souvisejících s výkonem člena 
dozorčí rady akciové společnosti TEZAS a.s. 

2. Obsahem této činnosti je zejména dohlížení na výkon působnosti představenstva a na 
činnost společnosti, kontrola, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se 
skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními 
předpisy a stanovami, přezkoumávání řádných, mimořádných, konsolidovaných, příp. 
mezitímních účetních závěrek, přezkoumávání návrhů na rozdělení zisku nebo na úhradu 
ztráty, předkládání svých vyjádření a návrhů valné hromadě a účast na valných hromadách 
společnosti. 

 

III. 

Práva a povinnosti účastníků smlouvy 

1. Člen dozorčí rady společnosti se zavazuje vykonávat veškeré činnosti, související s výkonem 
jeho funkce osobně, s odbornou péčí a při zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích 
a skutečnostech vůči třetím osobám. 

2. Při své činnosti je člen dozorčí rady společnosti povinen chránit zájmy společnosti, její dobré 
jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity. 
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3. Člen dozorčí rady je povinen respektovat omezení vyplývající se zákazu konkurence, 
uvedená v § 451 zákona o obchodních korporacích. 

4. Člen dozorčí rady v souladu s obecně platnými předpisy a stanovami odpovídá společnosti 
za případnou újmu, kterou svým jednáním společnosti způsobil. 

5. Společnost se zavazuje poskytovat členu dozorčí rady podklady, potřebné pro jím 
vykonávanou funkci, vytvářet podmínky pro jeho činnost, spočívající zejména v poskytování 
potřebných prostor a možnosti využití technických zařízení a pomůcek. 

 

IV. 

Odměna 

1. Společnost se zavazuje členovi dozorčí rady vyplácet s účinností od 1. 7. 2021 měsíčně 
odměnu ve výši 350,- Kč (slovy: =tři sta padesát korun českých=). 

2. Odměna je splatná ve výplatních termínech společnosti. 

3. Ve výši odměny podle odst. 1 jsou zohledněny i další nutné výdaje člena dozorčí rady, 
spojené s výkonem funkce. Další náhrady mu nepřísluší s výjimkou cestovních náhrad podle 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. 

4. Vyplacením odměny dle odst. 1 není dotčeno právo člena dozorčí rady na tantiémy, o jejichž 
vyplacení rozhodne valná hromada. 

 

V. 

Výhody spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady 

1. Vedle odměny podle čl. IV. této smlouvy společnost nebude poskytovat členovi dozorčí rady 
další výhody. 

2. Jiná plnění než odměnu podle čl. IV. této smlouvy lze poskytnout jen se souhlasem valné 
hromady a s vyjádřením kontrolního orgánu. 

 
 

VI. 

Plnění dle článku IV. a V. se neposkytnou, pokud výkon funkce člena dozorčí rady zřejmě 
přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne 
jinak. 
 

VII. 

Pravidla o střetu zájmů 

1. Člen dozorčí rady je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady, 
pokud se dozví, že při výkonu jeho funkce člena dozorčí rady může dojít ke střetu jeho 
zájmu se zájmem společnosti. To platí i pro střet zájmů osob členovi dozorčí rady 
společnosti blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Člen dozorčí rady splní 
tuto povinnost i tím, že o střetu zájmů informuje nejvyšší orgán společnosti, pokud sám 
nevykonává jeho působnost.  
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2. Poskytnutím informace o možném střetu zájmů není dotčena povinnost člena dozorčí rady 
společnosti jednat v zájmu společnosti. 

3. Kontrolní orgán nebo nejvyšší orgán společnosti může na vymezenou dobu pozastavit členu 
dozorčí rady, který oznámí možný střet zájmů, výkon jeho funkce. 

4. Hodlá-li člen dozorčí rady uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom a o podmínkách 
smlouvy dozorčí radu. To platí obdobně i pro smlouvy mezi společností a osobou členovi 
dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. 

5. Uzavření smlouvy mezi členem dozorčí rady a společností může nejvyšší nebo kontrolní 
orgán společnosti zakázat. 

6. Výše uvedená omezení se nevztahují na smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního 
styku.  

 
 

VIII. 

Odpovědnost člena dozorčí rady 

1. Člen dozorčí rady, který porušil povinnost jednat při výkonu funkce s péčí řádného 
hospodáře, je povinen vydat společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým 
jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen dozorčí rady v penězích. 
O náhradě vzniklé újmy může obchodní korporace uzavřít s povinným členem dozorčí rady 
smlouvu o vypořádání újmy, pro jejíž účinnost je nezbytný souhlas nejvyššího orgánu 
společnosti. 

2. V případě, že člen dozorčí rady zaviní porušením povinnosti při výkonu své funkce vznik 
újmy společnosti a nenahradí-li tuto újmu společnosti, ručí věřiteli společnosti za její dluh 
v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže domoci plnění na 
společnosti.  

 
 

IX. 

Platnost smlouvy 

Smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude Ing. Petr Staněk členem dozorčí rady společnosti. 
 
 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1.  Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
dnem, kdy byla schválena valnou hromadou. 

2.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

3. Veškeré změny této smlouvy je možno provádět pouze písemným dodatkem ke smlouvě po 
oboustranném souhlasu smluvních stran. 
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4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, určitě a 
srozumitelně podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, tuto si přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují 
své podpisy. 

 

 

V Praze dne 1. 7. 2021 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________ ____________________________ 

 Ing. Radislav Rožánek Ing. Petr Staněk 

 předseda představenstva člen dozorčí rady 
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