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SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 

uzavřená mezi 

společností Teplárna Tábor, a.s., IČO 60826827, se sídlem U Cihelny 2128, 390 02 Tábor, sp. zn. 
B 638 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „společnost“) 

a 

Ing. Ondřejem Semerákem, narozen 8.11.1969, bytem Písecká 910, 391 65 Bechyně (dále jen 
„člen představenstva“) 

1. ÚKOLY A POVINNOSTI 

1.1 Člen představenstva vykonává činnost v souladu se zákonem, stanovami společnosti 
a ustanoveními této smlouvy. 

1.2 Člen představenstva se zavazuje, že svou funkci bude vykonávat s péčí řádného hospodáře, 
nezbytnou loajalitou vůči společnosti, pečlivě a s potřebnými znalostmi. 

1.3 Člen představenstva se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných záležitostech 
společnosti, obzvláště pak o obchodních tajemstvích, s nimiž se seznámil v souvislosti 
s výkonem své činnosti. Tato povinnost platí i po ukončení smlouvy o výkonu funkce. 

1.4 Pro případ ukončení výkonu své funkce ve společnosti z jakéhokoli důvodu se člen 
představenstva zavazuje, že nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy skončila jeho funkce, předá 
společnosti veškeré dokumenty, které náležejí společnosti, jako zejména smlouvy, 

korespondenci, veškeré účetní doklady, faktury, plné moci atp. Vedle toho je člen 
představenstva povinen společnosti ve stejné lhůtě předat veškeré pracovní prostředky 
a předměty, které mu společnost případně poskytla k užívání v souvislosti s výkonem jeho 
funkce. 

2. ODMĚŇOVÁNÍ 

2.1 Člen představenstva má nárok na měsíční odměnu ve výši 48.000,- Kč. Pokud funkční 
období začíná nebo končí v průběhu kalendářního měsíce, má člen představenstva za tento 

měsíc nárok na poměrnou část této měsíční odměny. Odměna se hradí bankovní převodem 
na účet písemně sdělený členem představenstva společnosti, a to v obvyklých výplatních 
termínech pro výplatu mzdy ve společnosti. 

2.2 V případě, že valná hromada společnosti schválí v souladu s požadavky obecně závazných 
právních předpisů a stanov společnosti výplatu podílů na zisku členům orgánů společnosti, 
má člen představenstva také nárok na výplatu příslušného schváleného podílu na zisku. 

2.3 Valná hromada může rozhodnout o udělení jednorázové odměny členu představenstva. 

V případě, že valná hromada o udělení odměny rozhodne, bude tato odměna vyplacena ke 
konci kalendářního roku. 

2.4 Při služebních cestách v tuzemsku a zahraničí poskytne společnost členovi představenstva 
cestovní náhrady podle zákoníku práce, v platném znění, a to v souladu s úpravou náhrad 
za pracovní cesty zaměstnanců pobírajících mzdu. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Valná hromada společnosti zvolila dne 20.5.2020 pana Ing. Ondřeje Semeráka do funkce 
člena představenstva společnosti. Délka funkčního období člena představenstva je od 
20.5.2020 do 20.5.2024. Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena 
představenstva po dobu trvání funkčního období dle předchozí věty této smlouvy. Tato 
smlouva byla schválena usnesením valné hromady společnosti ze dne 24.6.2020. 

3.2 Společnost se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy 
členem představenstva poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat 
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v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace 
související se zpracováním osobních údajů člena představenstva (povinného) společností 
(oprávněným) jsou obsahem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.3 Změny této smlouvy vyžadují písemnou formu a musí být schváleny valnou hromadou 
společnosti. 

3.4 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela či částečně neúčinná nebo 
budou-li zjištěny v této smlouvě mezery, zůstává tím účinnost ostatních ustanovení 
nedotčena. Namísto neúčinných ustanovení, resp. k zaplnění mezer bude, pokud je to 
právně přípustné, přijata přiměřená úprava, která se bude co nejvíce blížit účelu, který 
smluvní strany zamýšlely, anebo který by sledovaly, kdyby byly zvážily možnost neúčinnosti 

daných ustanovení, příp. existence mezer ve smlouvě. 

3.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích; jedno vyhotovení obdrží člen 

představenstva a dvě vyhotovení společnost. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem 
podpisu oběma smluvními stranami. 

3.6 Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

• Příloha č. 1: Informace o zpracování osobních údajů člena představenstva 

(povinného) společností (oprávněným). 

 
V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 
Teplárna Tábor, a.s. 
[BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO] 

V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 
Teplárna Tábor, a.s. 
[BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO] 

V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 
Ing. Ondřej Semerák 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Informace o zpracování osobních údajů povinného 

1. Člen představenstva („povinný“) poskytl oprávněnému za účelem plnění této smlouvy své 
osobní údaje v rozsahu uvedeném u povinného v záhlaví této smlouvy (dále také jen 
„osobní údaje povinného“). Společnost („oprávněný14) tedy jako správce osobních údajů 

povinného tímto poskytuje povinnému informace o zpracování osobních údajů povinného 
oprávněným. 

2. Identifikační a kontaktní údaje oprávněného jako správce osobních údajů povinného jsou 
uvedeny v záhlaví této smlouvy. 

3. Oprávněný zpracovává osobní údaje povinného za účelem uzavření a plnění této smlouvy, 
přičemž zpracování osobních údajů povinného je nezbytné pro splnění této smlouvy. 
Současně oprávněný osobní údaje povinného zpracovává za účelem určení, výkonu nebo 

obhajoby právních nároků oprávněného, přičemž právním důvodem zpracování jsou 
v tomto případě oprávněné zájmy oprávněného, kterými jsou zejména zájmy oprávněného 

na vymožení plnění této smlouvy, mimosoudní uplatňování nároků oprávněného, 
uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností oprávněného v případných 
soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti 
s plněním této smlouvy či zpracováním osobních údajů povinného apod. 

4. Poskytnutí osobních údajů povinného oprávněnému je smluvním požadavkem, přičemž 
jejich poskytnutí je pro uzavření této smlouvy povinné, aby mohla být tato smlouva 
uzavřena a řádně plněna. Bez poskytnutí osobních údajů povinného oprávněnému nemůže 
být tato smlouva uzavřena. 

5. Případnými příjemci osobních údajů povinného jsou konzultanti oprávněného (např. 
právníci, zprostředkovatelé prodeje, auditoři apod.), případně soudy a orgány veřejné moci 
či subjekty provádějící pro oprávněného správu a údržbu hardwarového a softwarového 

vybavení. 

6. Oprávněný bude mít osobní údaje povinného uloženy po dobu 10,5 let od skončení 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou (uvedená doba vychází z l0leté obecné 
objektivní promlčecí doby a přiměřené lhůty po jejím uplynutí). V případě, že bude 
v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti se 
smluvním vztahem založeným touto smlouvou či v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů povinného oprávněným, budou osobní údaje povinného oprávněným uloženy po dobu 

6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uchování 
v délce 10,5 let později. 

7. Žádné osobní údaje povinného zpracovávané oprávněným nebudou předávány do třetích 
zemí či mezinárodním organizacím. 

8. Oprávněný povinného upozorňuje, že má právo požadovat od oprávněného potvrzení, zda 
osobní údaje, které se povinného týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány 

jsou, má povinný právo požadovat přístup k těmto osobním údajům a k informacím 
v rozsahu: 

• účely zpracování; 

• kategorie dotčených osobních údajů; 

• příjemci osobních údajů; 

• plánovaná doba uložení; 

• existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení 

jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů; 
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• informace o zdroji osobních údajů; 

• skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; 

• pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, 
informace o vhodných zárukách dle čl. 46 shora uvedeného nařízení. 

Na základě žádosti oprávněný povinnému poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. 

9. Dále oprávněný povinného upozorňuje, že má právo: 

• požádat oprávněného o opravu svých nepřesných osobních údajů nebo 
o doplnění chybějících údajů a takovou opravu či doplnění oprávněný provede 
bez zbytečného odkladu. 

• požádat oprávněného o výmaz svých osobních údajů, přičemž oprávněný takový 
výmaz bez zbytečného odkladu provede, jsou-li splněny podmínky stanovené 

platnými právními předpisy. 

• právo požadovat, aby oprávněný omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud 
popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a povinný odmítá 
výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití, oprávněný již 
nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale povinný je požaduje pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, povinný vznesl námitku proti 
zpracování. 

Omezení zpracování = označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich 
zpracování v budoucnu. 

• podat stížnost proti zpracování osobních údajů oprávněným u dozorového 
orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

10. Právo povinného vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Oprávněný upozorňuje povinného, že má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní 

situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou 
zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů. Oprávněný po obdržení námitky takové osobní 
údaje dále k tomuto účelu nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro 
zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami povinného, nebo pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků. 
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SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 

uzavřená mezi 

společností Teplárna Tábor, a.s., IČO 60826827, se sídlem U Cihelny 2128, 390 02 Tábor, sp. zn. 
B 638 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „společnost“) 

a 

Ivo Nejdlem, narozen 9.6.1974, bytem Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále jen 
„předseda představenstva“) 

1. ÚKOLY A POVINNOSTI 

1.1 Předseda představenstva vykonává činnost v souladu se zákonem, stanovami společnosti 
a ustanoveními této smlouvy. 

1.2 Předseda představenstva se zavazuje, že svou funkci bude vykonávat s péčí řádného 
hospodáře, nezbytnou loajalitou vůči společnosti, pečlivě a s potřebnými znalostmi. 

1.3 Předseda představenstva se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných 
záležitostech společnosti, obzvláště pak o obchodních tajemstvích, s nimiž se seznámil 
v souvislosti s výkonem své činnosti. Tato povinnost platí i po ukončení smlouvy o výkonu 
funkce. 

1.4 Pro případ ukončení výkonu své funkce ve společnosti z jakéhokoli důvodu se člen 
představenstva zavazuje, že nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy skončila jeho funkce, předá 

společnosti veškeré dokumenty, které náležejí společnosti, jako zejména smlouvy, 
korespondenci, veškeré účetní doklady, faktury, plné moci atp. Vedle toho je člen 
představenstva povinen společnosti ve stejné lhůtě předat veškeré pracovní prostředky 
a předměty, které mu společnost případně poskytla k užívání v souvislosti s výkonem jeho 
funkce. 

2. ODMĚŇOVÁNÍ 

2.1 Předseda představenstva má nárok na měsíční odměnu ve výši 48.000,- Kč. Pokud funkční 

období začíná nebo končí v průběhu kalendářního měsíce, má člen představenstva za tento 
měsíc nárok na poměrnou část této měsíční odměny. Odměna se hradí bankovní převodem 
na účet písemně sdělený předsedou představenstva společnosti, a to v obvyklých 
výplatních termínech pro výplatu mzdy ve společnosti. 

2.2 V případě, že valná hromada společnosti schválí v souladu s požadavky obecně závazných 
právních předpisů a stanov společnosti výplatu podílů na zisku členům orgánů společnosti, 
má předseda představenstva také nárok na výplatu příslušného schváleného podílu na 

zisku. 

2.3 Valná hromada může rozhodnout o udělení jednorázové odměny předsedovi 
představenstva. V případě, že valná hromada o udělení odměny rozhodne, bude tato 

odměna vyplacena ke konci kalendářního roku. 

2.4 Při služebních cestách v tuzemsku a zahraničí poskytne společnost předsedovi 
představenstva cestovní náhrady podle zákoníku práce, v platném znění, a to v souladu 

s úpravou náhrad za pracovní cesty zaměstnanců pobírajících mzdu. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Valná hromada společnosti zvolila dne 20.5.2020 pana Ivo Nejdla do funkce člena 
představenstva společnosti. Do funkce předsedy představenstva byl pan Ivo Nejdl zvolen 
představenstvem dne 20.5.2020. Délka funkčního období předsedy představenstva je od 
20.5.2020 do 20.5.2024. Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce předsedy 
představenstva po dobu trvání funkčního období dle předchozí věty této smlouvy. Tato 

smlouva byla schválena usnesením valné hromady společnosti ze dne 24.6.2020. 
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3.2 Společnost se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy 

členem představenstva poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat 
v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace 

související se zpracováním osobních údajů člena představenstva (povinného) společností 
(oprávněným) jsou obsahem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.3 Změny této smlouvy vyžadují písemnou formu a musí být schváleny valnou hromadou 
společnosti. 

3.4 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela či částečně neúčinná nebo 
budou-li zjištěny v této smlouvě mezery, zůstává tím účinnost ostatních ustanovení 
nedotčena. Namísto neúčinných ustanovení, resp. k zaplnění mezer bude, pokud je to 

právně přípustné, přijata přiměřená úprava, která se bude co nejvíce blížit účelu, který 
smluvní strany zamýšlely, anebo který by sledovaly, kdyby byly zvážily možnost neúčinnosti 
daných ustanovení, příp. existence mezer ve smlouvě. 

3.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích; jedno vyhotovení obdrží předseda 
představenstva a dvě vyhotovení společnost. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem 
podpisu oběma smluvními stranami. 

3.6 Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

• Příloha č. 1: Informace o zpracování osobních údajů předsedy představenstva 
(povinného) společností (oprávněným). 

 
V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 

Teplárna Tábor, a.s. 
[BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO] 

V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 
Teplárna Tábor, a.s. 
[BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO] 

V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 
Ivo Nejdl 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Informace o zpracování osobních údajů povinného 

1. Předseda představenstva („povinný“) poskytl oprávněnému za účelem plnění této smlouvy 
své osobní údaje v rozsahu uvedeném u povinného v záhlaví této smlouvy (dále také jen 
„osobní údaje povinného“). Společnost („oprávněný14) tedy jako správce osobních údajů 

povinného tímto poskytuje povinnému informace o zpracování osobních údajů povinného 
oprávněným. 

2. Identifikační a kontaktní údaje oprávněného jako správce osobních údajů povinného jsou 
uvedeny v záhlaví této smlouvy. 

3. Oprávněný zpracovává osobní údaje povinného za účelem uzavření a plnění této smlouvy, 
přičemž zpracování osobních údajů povinného je nezbytné pro splnění této smlouvy. 
Současně oprávněný osobní údaje povinného zpracovává za účelem určení, výkonu nebo 

obhajoby právních nároků oprávněného, přičemž právním důvodem zpracování jsou 
v tomto případě oprávněné zájmy oprávněného, kterými jsou zejména zájmy oprávněného 

na vymožení plnění této smlouvy, mimosoudní uplatňování nároků oprávněného, 
uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností oprávněného v případných 
soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti 
s plněním této smlouvy či zpracováním osobních údajů povinného apod. 

4. Poskytnutí osobních údajů povinného oprávněnému je smluvním požadavkem, přičemž 
jejich poskytnutí je pro uzavření této smlouvy povinné, aby mohla být tato smlouva 
uzavřena a řádně plněna. Bez poskytnutí osobních údajů povinného oprávněnému nemůže 
být tato smlouva uzavřena. 

5. Případnými příjemci osobních údajů povinného jsou konzultanti oprávněného (např. 
právníci, zprostředkovatelé prodeje, auditoři apod.), případně soudy a orgány veřejné moci 
či subjekty provádějící pro oprávněného správu a údržbu hardwarového a softwarového 

vybavení. 

6. Oprávněný bude mít osobní údaje povinného uloženy po dobu 10,5 let od skončení 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou (uvedená doba vychází z l0leté obecné 
objektivní promlčecí doby a přiměřené lhůty po jejím uplynutí). V případě, že bude 
v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti se 
smluvním vztahem založeným touto smlouvou či v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů povinného oprávněným, budou osobní údaje povinného oprávněným uloženy po dobu 

6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uchování 
v délce 10,5 let později. 

7. Žádné osobní údaje povinného zpracovávané oprávněným nebudou předávány do třetích 
zemí či mezinárodním organizacím. 

8. Oprávněný povinného upozorňuje, že má právo požadovat od oprávněného potvrzení, zda 
osobní údaje, které se povinného týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány 

jsou, má povinný právo požadovat přístup k těmto osobním údajům a k informacím 
v rozsahu: 

• účely zpracování; 

• kategorie dotčených osobních údajů; 

• příjemci osobních údajů; 

• plánovaná doba uložení; 

• existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení 

jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů; 
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• informace o zdroji osobních údajů; 

• skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; 

• pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, 
informace o vhodných zárukách dle čl. 46 shora uvedeného nařízení. 

Na základě žádosti oprávněný povinnému poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. 

9. Dále oprávněný povinného upozorňuje, že má právo: 

• požádat oprávněného o opravu svých nepřesných osobních údajů nebo 
o doplnění chybějících údajů a takovou opravu či doplnění oprávněný provede 
bez zbytečného odkladu. 

• požádat oprávněného o výmaz svých osobních údajů, přičemž oprávněný takový 
výmaz bez zbytečného odkladu provede, jsou-li splněny podmínky stanovené 

platnými právními předpisy. 

• právo požadovat, aby oprávněný omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud 
popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a povinný odmítá 
výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití, oprávněný již 
nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale povinný je požaduje pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, povinný vznesl námitku proti 
zpracování. 

Omezení zpracování = označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich 
zpracování v budoucnu. 

• podat stížnost proti zpracování osobních údajů oprávněným u dozorového 
orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

10. Právo povinného vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Oprávněný upozorňuje povinného, že má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní 

situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou 
zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů. Oprávněný po obdržení námitky takové osobní 
údaje dále k tomuto účelu nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro 
zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami povinného, nebo pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků. 
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SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 

uzavřená mezi 

společností Teplárna Tábor, a.s., IČO 60826827, se sídlem U Cihelny 2128, 390 02 Tábor, sp. zn. 
B 638 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „společnost“) 

a 

Liborem Doležalem, narozen 11.10.1960, bytem V Kolkovně 8/910, 110 00 Praha 1 Staré Město 
(dále jen „člen představenstva“) 

1. ÚKOLY A POVINNOSTI 

1.1 Člen představenstva vykonává činnost v souladu se zákonem, stanovami společnosti 
a ustanoveními této smlouvy. 

1.2 Člen představenstva se zavazuje, že svou funkci bude vykonávat s péčí řádného hospodáře, 
nezbytnou loajalitou vůči společnosti, pečlivě a s potřebnými znalostmi. 

1.3 Člen představenstva se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných záležitostech 
společnosti, obzvláště pak o obchodních tajemstvích, s nimiž se seznámil v souvislosti 
s výkonem své činnosti. Tato povinnost platí i po ukončení smlouvy o výkonu funkce. 

1.4 Pro případ ukončení výkonu své funkce ve společnosti z jakéhokoli důvodu se člen 
představenstva zavazuje, že nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy skončila jeho funkce, předá 
společnosti veškeré dokumenty, které náležejí společnosti, jako zejména smlouvy, 

korespondenci, veškeré účetní doklady, faktury, plné moci atp. Vedle toho je člen 
představenstva povinen společnosti ve stejné lhůtě předat veškeré pracovní prostředky 
a předměty, které mu společnost případně poskytla k užívání v souvislosti s výkonem jeho 
funkce. 

2. ODMĚŇOVÁNÍ 

2.1 Člen představenstva má nárok na měsíční odměnu ve výši 48.000,- Kč. Pokud funkční 
období začíná nebo končí v průběhu kalendářního měsíce, má člen představenstva za tento 

měsíc nárok na poměrnou část této měsíční odměny. Odměna se hradí bankovní převodem 
na účet písemně sdělený členem představenstva společnosti, a to v obvyklých výplatních 
termínech pro výplatu mzdy ve společnosti. 

2.2 V případě, že valná hromada společnosti schválí v souladu s požadavky obecně závazných 
právních předpisů a stanov společnosti výplatu podílů na zisku členům orgánů společnosti, 
má člen představenstva také nárok na výplatu příslušného schváleného podílu na zisku. 

2.3 Valná hromada může rozhodnout o udělení jednorázové odměny členu představenstva. 

V případě, že valná hromada o udělení odměny rozhodne, bude tato odměna vyplacena ke 
konci kalendářního roku. 

2.4 Při služebních cestách v tuzemsku a zahraničí poskytne společnost členovi představenstva 
cestovní náhrady podle zákoníku práce, v platném znění, a to v souladu s úpravou náhrad 
za pracovní cesty zaměstnanců pobírajících mzdu. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Valná hromada společnosti zvolila dne 20.5.2020 pana Libora Doležala do funkce člena 
představenstva společnosti. Délka funkčního období člena představenstva je od 20.5.2020 
do 20.5.2024. Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena představenstva po 
dobu trvání funkčního období dle předchozí věty této smlouvy. Tato smlouva byla schválena 
usnesením valné hromady společnosti ze dne 24.6.2020. 

3.2 Společnost se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy 
členem představenstva poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat 
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v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace 
související se zpracováním osobních údajů člena představenstva (povinného) společností 
(oprávněným) jsou obsahem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.3 Změny této smlouvy vyžadují písemnou formu a musí být schváleny valnou hromadou 
společnosti. 

3.4 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela či částečně neúčinná nebo 
budou-li zjištěny v této smlouvě mezery, zůstává tím účinnost ostatních ustanovení 
nedotčena. Namísto neúčinných ustanovení, resp. k zaplnění mezer bude, pokud je to 
právně přípustné, přijata přiměřená úprava, která se bude co nejvíce blížit účelu, který 
smluvní strany zamýšlely, anebo který by sledovaly, kdyby byly zvážily možnost neúčinnosti 

daných ustanovení, příp. existence mezer ve smlouvě. 

3.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích; jedno vyhotovení obdrží člen 

představenstva a dvě vyhotovení společnost. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem 
podpisu oběma smluvními stranami. 

3.6 Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

• Příloha č. 1: Informace o zpracování osobních údajů člena představenstva 

(povinného) společností (oprávněným). 

 
V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 
Teplárna Tábor, a.s. 
[BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO] 

V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 
Teplárna Tábor, a.s. 
[BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO] 

V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 
Libor Doležal 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Informace o zpracování osobních údajů povinného 

1. Člen představenstva („povinný“) poskytl oprávněnému za účelem plnění této smlouvy své 
osobní údaje v rozsahu uvedeném u povinného v záhlaví této smlouvy (dále také jen 
„osobní údaje povinného“). Společnost („oprávněný14) tedy jako správce osobních údajů 

povinného tímto poskytuje povinnému informace o zpracování osobních údajů povinného 
oprávněným. 

2. Identifikační a kontaktní údaje oprávněného jako správce osobních údajů povinného jsou 
uvedeny v záhlaví této smlouvy. 

3. Oprávněný zpracovává osobní údaje povinného za účelem uzavření a plnění této smlouvy, 
přičemž zpracování osobních údajů povinného je nezbytné pro splnění této smlouvy. 
Současně oprávněný osobní údaje povinného zpracovává za účelem určení, výkonu nebo 

obhajoby právních nároků oprávněného, přičemž právním důvodem zpracování jsou 
v tomto případě oprávněné zájmy oprávněného, kterými jsou zejména zájmy oprávněného 

na vymožení plnění této smlouvy, mimosoudní uplatňování nároků oprávněného, 
uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností oprávněného v případných 
soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti 
s plněním této smlouvy či zpracováním osobních údajů povinného apod. 

4. Poskytnutí osobních údajů povinného oprávněnému je smluvním požadavkem, přičemž 
jejich poskytnutí je pro uzavření této smlouvy povinné, aby mohla být tato smlouva 
uzavřena a řádně plněna. Bez poskytnutí osobních údajů povinného oprávněnému nemůže 
být tato smlouva uzavřena. 

5. Případnými příjemci osobních údajů povinného jsou konzultanti oprávněného (např. 
právníci, zprostředkovatelé prodeje, auditoři apod.), případně soudy a orgány veřejné moci 
či subjekty provádějící pro oprávněného správu a údržbu hardwarového a softwarového 

vybavení. 

6. Oprávněný bude mít osobní údaje povinného uloženy po dobu 10,5 let od skončení 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou (uvedená doba vychází z l0leté obecné 
objektivní promlčecí doby a přiměřené lhůty po jejím uplynutí). V případě, že bude 
v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti se 
smluvním vztahem založeným touto smlouvou či v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů povinného oprávněným, budou osobní údaje povinného oprávněným uloženy po dobu 

6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uchování 
v délce 10,5 let později. 

7. Žádné osobní údaje povinného zpracovávané oprávněným nebudou předávány do třetích 
zemí či mezinárodním organizacím. 

8. Oprávněný povinného upozorňuje, že má právo požadovat od oprávněného potvrzení, zda 
osobní údaje, které se povinného týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány 

jsou, má povinný právo požadovat přístup k těmto osobním údajům a k informacím 
v rozsahu: 

• účely zpracování; 

• kategorie dotčených osobních údajů; 

• příjemci osobních údajů; 

• plánovaná doba uložení; 

• existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení 

jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů; 
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• informace o zdroji osobních údajů; 

• skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; 

• pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, 
informace o vhodných zárukách dle čl. 46 shora uvedeného nařízení. 

Na základě žádosti oprávněný povinnému poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. 

9. Dále oprávněný povinného upozorňuje, že má právo: 

• požádat oprávněného o opravu svých nepřesných osobních údajů nebo 
o doplnění chybějících údajů a takovou opravu či doplnění oprávněný provede 
bez zbytečného odkladu. 

• požádat oprávněného o výmaz svých osobních údajů, přičemž oprávněný takový 
výmaz bez zbytečného odkladu provede, jsou-li splněny podmínky stanovené 

platnými právními předpisy. 

• právo požadovat, aby oprávněný omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud 
popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a povinný odmítá 
výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití, oprávněný již 
nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale povinný je požaduje pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, povinný vznesl námitku proti 
zpracování. 

Omezení zpracování = označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich 
zpracování v budoucnu. 

• podat stížnost proti zpracování osobních údajů oprávněným u dozorového 
orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

10. Právo povinného vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Oprávněný upozorňuje povinného, že má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní 

situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou 
zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů. Oprávněný po obdržení námitky takové osobní 
údaje dále k tomuto účelu nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro 
zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami povinného, nebo pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků. 
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SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 

mezi společností 

Teplárna Tábor, a.s., IČO 60826827, se sídlem U Cihelny 2128, 390 02 Tábor, sp. zn. B 638 vedená 
u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „společnost“) 

a 

Ing. Michalem Susakem, datum narození 11.12.1964, bytem Lázeňská 290/7, Malá Strana, 118 
00 Praha 1 (dále jen „předseda dozorčí rady“) 

1. ÚKOLY A POVINNOSTI 

1.1 Předseda dozorčí rady vykonává činnost v souladu se zákonem, stanovami společnosti 
a ustanoveními této smlouvy. 

1.2 Předseda dozorčí rady se zavazuje, že svou funkci bude vykonávat s péčí řádného 
hospodáře, nezbytnou loajalitou vůči společnosti, pečlivě a s potřebnými znalostmi. 

1.3 Předseda dozorčí rady se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných záležitostech 
společnosti, obzvláště pak o obchodních tajemstvích, s nimiž se seznámil v souvislosti 
s výkonem své činnosti. Tato povinnost platí i po ukončení smlouvy o výkonu funkce. 

1.4 Pro případ ukončení výkonu své funkce ve společnosti z jakéhokoli důvodu se předseda 
dozorčí rady zavazuje, že nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy skončila jeho funkce, předá 
společnosti veškeré dokumenty, které náležejí společnosti, jako zejména smlouvy, 

korespondenci, veškeré účetní doklady, faktury, plné moci atp. Vedle toho je předseda 
dozorčí rady povinen společnosti ve stejné lhůtě předat veškeré pracovní prostředky 
a předměty, které mu společnost případně poskytla k užívání v souvislosti s výkonem jeho 
funkce. 

2. ODMĚŇOVÁNÍ 

2.1 Předseda dozorčí rady má nárok na měsíční odměnu ve výši 10.440,- Kč. Pokud funkční 
období začíná nebo končí v průběhu kalendářního měsíce, má předseda dozorčí rada za 

tento měsíc nárok na poměrnou část této měsíční odměny. Odměna se hradí bankovní 
převodem na účet písemně sdělený předsedou dozorčí rady společnosti, a to v obvyklých 
výplatních termínech pro výplatu mzdy ve společnosti. 

2.2 V případě, že valná hromada společnosti schválí v souladu s požadavky obecně závazných 
právních předpisů a stanov společnosti výplatu podílů na zisku členům orgánů společnosti, 
má předseda dozorčí rady také nárok na výplatu příslušného schváleného podílu na zisku. 

2.3 Valná hromada může rozhodnout o udělení jednorázové odměny předsedovi dozorčí rady. 

V případě, že valná hromada o udělení odměny rozhodne, bude tato odměna vyplacena ke 
konci kalendářního roku. 

2.4 Při služebních cestách v tuzemsku a zahraničí poskytne společnost předsedovi dozorčí rady 
cestovní náhrady podle zákoníku práce, v platném znění, a to v souladu s úpravou náhrad 
za pracovní cesty zaměstnanců pobírajících mzdu. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Valná hromada společnosti zvolila dne 26.4.2019 pana Ing. Michala Susaka do funkce člena 
dozorčí rady společnosti. Do funkce předsedy dozorčí rady byl pan Ing. Michal Susak zvolen 
dozorčí radou dne 20.5.2020. Délka funkčního období předsedy dozorčí rady je od 
20.5.2020 do 20.5.2024. Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce předsedy 
dozorčí rady po dobu trvání funkčního období dle předchozí věty této smlouvy. Tato smlouva 
byla schválena usnesením valné hromady společnosti ze dne 24.6.2020. 
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3.2 Společnost se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy 

předsedou dozorčí rady poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat 
v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů předsedy dozorčí rady (povinného) společností (oprávněným) jsou obsahem 

přílohy č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.3 Změny této smlouvy vyžadují písemnou formu a musí být schváleny valnou hromadou 
společnosti. 

3.4 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela či částečně neúčinná nebo 
budou-li zjištěny v této smlouvě mezery, zůstává tím účinnost ostatních ustanovení 
nedotčena. Namísto neúčinných ustanovení, resp. k zaplnění mezer bude, pokud je to 
právně přípustné přijata přiměřená úprava, která se bude co nejvíce blížit účelu, který 

smluvní strany zamýšlely, anebo který by sledoval, kdyby byly zvážily možnost neúčinnosti 
daných ustanovení, příp. existence mezer ve smlouvě. 

3.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích; jedno vyhotovení obdrží předseda 
dozorčí rady a dvě vyhotovení společnost. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem 
podpisu oběma smluvními stranami. 

3.6 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha 

• Příloha č.1: Informace o zpracování osobních údajů předsedy dozorčí rady 
(povinného) společností (oprávněným) 

 
V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 
Teplárna Tábor, a.s 

[BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO] 

V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 
Teplárna Tábor, a.s 
[BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO] 

 

V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 
Ing. Michal Susak 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Informace o zpracování osobních údajů povinného 

1. Předseda dozorčí rady („povinný“) poskytl oprávněnému za účelem plnění této smlouvy 
své osobní údaje v rozsahu uvedeném u povinného v záhlaví této smlouvy (dále také jen 
„osobní údaje povinného). Společnost („oprávněný“) tedy jako správce osobních údajů 

povinného tímto poskytuje povinnému informace o zpracování osobních údajů povinného 
oprávněným. 

2. Identifikační a kontaktní údaje oprávněného jako správce osobních údajů povinného jsou 
uvedeny v záhlaví této smlouvy. 

3. Oprávněný zpracovává osobní údaje povinného za účelem uzavření a plnění této smlouvy 
přičemž zpracovaní osobních údajů povinného je nezbytné pro splnění této smlouvy. 
Současně oprávněny osobni údaje povinného zpracovává za účelem určení, výkonu nebo 

obhajoby právních nároku oprávněného, přičemž právním důvodem zpracování jsou 
v tomto případě oprávněné zájmy oprávněného, kterými jsou zejména zájmy oprávněného 

na vymožení plnění této smlouvy mimosoudní uplatňovaní nároků oprávněného, 
uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinnosti oprávněného v případných 
soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti 
s plněním této smlouvy či zpracováním osobních údajů povinného apod. 

4. Poskytnuti osobních údajů povinného oprávněnému je smluvním požadavkem, přičemž 
jejich poskytnuti je pro uzavření této smlouvy povinné, aby mohla být tato smlouva 
uzavřena a řádně plněna, Bez poskytnuti osobních údajů povinného oprávněnému nemůže 
být tato smlouva uzavřena. 

5. Případnými příjemci osobních údajů povinného jsou konzultanti oprávněného (např. 
právníci zprostředkovatele prodeje, auditoři apod.), případně soudy a orgány veřejné moci 
či subjekty provádějící pro oprávněného správu a údržbu hardwarového a softwarového 

vybavení. 

6. Oprávněný bude mít osobní údaje povinného uloženy po dobu 10,5 let od skončení 

smluvního vztahu za lozeného touto smlouvou (uvedená doba vychází z 10leté obecné 
objektivní promlčecí doby a přiměřené lhůty po jejím uplynutí). V případě, že bude 
v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti se 
smluvním vztahem založeným touto smlouvou či v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů povinného oprávněným, budou osobní údaje povinného oprávněným uloženy po dobu 

6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uchovaní 
v délce 10,5 let později 

7. Žádné osobni údaje povinného zpracovávané oprávněným nebudou předávány do třetích 
zemí či mezinárodním organizacím. 

8. Oprávněný povinného upozorňuje, že má právo požadovat od oprávněného potvrzení, zda 
osobni údaje, které se povinného týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány 

jsou má povinny právo požadovat přístup k těmto osobním údajům a k informacím 
v rozsahu: 

• účely zpracování; 

• kategorie dotčených osobních údajů; 

• příjemci osobních údajů; 

• plánovaná doba uložení; 

• existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení 

jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů; 
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• informace o zdroji osobních údajů; 

• skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; 

• pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, 
informace o vhodných zárukách dle čl. 46 shora uvedeného nařízení. 

Na základě žádosti oprávněný povinnému poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. 

9. Dále oprávněný povinného upozorňuje, že má právo: 

• požádat oprávněného o opravu svých nepřesných osobních údajů nebo 
o doplnění chybějících údajů a takovou opravu či doplnění oprávněný provede 
bez zbytečného odkladu. 

• požádat oprávněného o výmaz svých osobních údajů, přičemž oprávněný takový 
výmaz bez zbytečného odkladu provede, jsou-li splněny podmínky stanovené 

platnými právními předpisy. 

• právo požadovat, aby oprávněný omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud 
popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a povinný odmítá 
výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití, oprávněný již 
nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale povinný je požaduje pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, povinný vznesl námitku proti 
zpracování. 

Omezení zpracování = označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich 
zpracování v budoucnu. 

• podat stížnost proti zpracování osobních údajů oprávněným u dozorového 
orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

10. Právo povinného vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Oprávněný upozorňuje povinného, že má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní 

situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou 
zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů. Oprávněný po obdržení námitky takové osobní 
údaje dále k tomuto účelu nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro 
zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami povinného, nebo pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků. 
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SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 

mezi společností Teplárna Tábor, a.s., IČO 60826827, se sídlem U Cihelny 2128, 390 02 Tábor, 
sp. zn. B 638 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „společnost“) 

a 

Ing. Petrem Zmátlíkem, narozen 1.1.1974, bytem Humpolecká 556/24, Krč, 140 00 Praha 4 (dále 

jen „člen dozorčí rady“) 

1. ÚKOLY A POVINNOSTI 

1.1 Člen dozorčí rady vykonává činnost v souladu se zákonem, stanovami společnosti 
a ustanoveními této smlouvy. 

1.2 Člen dozorčí rady se zavazuje, že svou funkci bude vykonávat s péčí řádného hospodáře, 
nezbytnou loajalitou vůči společnosti, pečlivě a s potřebnými znalostmi. 

1.3 Člen dozorčí rady se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných záležitostech 

společnosti, obzvláště pak o obchodních tajemstvích, s nimiž se seznámil v souvislosti 
s výkonem své činnosti. Tato povinnost platí i po ukončení smlouvy o výkonu funkce. 

1.4 Pro případ ukončení výkonu své funkce ve společnosti z jakéhokoli důvodu se člen dozorčí 
rady zavazuje, že nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy skončila jeho funkce, předá společnosti 
veškeré dokumenty, které náležejí společnosti, jako zejména smlouvy, korespondenci, 
veškeré účetní doklady, faktury, plné moci atp. Vedle toho je člen dozorčí rady povinen 

společnosti ve stejné lhůtě předat veškeré pracovní prostředky a předměty, které mu 
společnost případně poskytla k užívání v souvislosti s výkonem jeho funkce. 

2. ODMĚŇOVÁNÍ 

2.1 Člen dozorčí rady má nárok na měsíční odměnu ve výši 10.440,- Kč. Pokud funkční období 

začíná nebo končí v průběhu kalendářního měsíce, má člen dozorčí rada za tento měsíc 
nárok na poměrnou část této měsíční odměny. Odměna se hradí bankovní převodem na 
účet písemně sdělený členem dozorčí rady společnosti, a to v obvyklých výplatních 

termínech pro výplatu mzdy ve společnosti. 

2.2 V případě, že valná hromada společnosti schválí v souladu s požadavky obecně závazných 
právních předpisů a stanov společnosti výplatu podílů na zisku členům orgánů společnosti, 
má člen dozorčí rady také nárok na výplatu příslušného schváleného podílu na zisku. 

2.3 Valná hromada může rozhodnout o udělení jednorázové odměny členu dozorčí rady. 
V případě, že valná hromada o udělení odměny rozhodne, bude tato odměna vyplacena ke 
konci kalendářního roku. 

2.4 Při služebních cestách v tuzemsku a zahraničí poskytne společnost členu dozorčí rady 
cestovní náhrady podle zákoníku práce, v platném znění, a to v souladu s úpravou náhrad 
za pracovní cesty zaměstnanců pobírajících mzdu. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Valná hromada společnosti zvolila dne 26.4.2019 pana Ing. Petr Zmátlík do funkce člena 
dozorčí rady společnosti. Délka funkčního období člena dozorčí rady je od 20.5.2020 do 

20.5.2024. Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady po dobu 
trvání funkčního období dle předchozí věty této smlouvy. Tato smlouva byla schválena 
usnesením valné hromady společnosti ze dne 24.6.2020. 

3.2 Společnost se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy 
členem dozorčí rady poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu 
s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů člena dozorčí rady (povinného) společností (oprávněným) jsou obsahem přílohy č.1, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.3 Změny této smlouvy vyžadují písemnou formu a musí být schváleny valnou hromadou 
společnosti. 

3.4 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela či částečně neúčinná nebo 

budou-li zjištěny v této smlouvě mezery, zůstává tím účinnost ostatních ustanovení 
nedotčena. Namísto neúčinných ustanovení, resp. k zaplnění mezer bude, pokud je to 
právně přípustné přijata přiměřená úprava, která se bude co nejvíce blížit účelu, který 
smluvní strany zamýšlely, anebo který by sledoval, kdyby byly zvážily možnost neúčinnosti 
daných ustanovení, příp. existence mezer ve smlouvě. 

3.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích; jedno vyhotovení obdrží člen dozorčí 
rady a dvě vyhotovení společnost. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu 

oběma smluvními stranami. 

3.6 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha 

• Příloha č.1: Informace o zpracování osobních údajů člena dozorčí rady 
(povinného) společností (oprávněným) 

 
V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 
Teplárna Tábor, a.s 
[BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO] 

V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 

Teplárna Tábor, a.s 
[BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO] 

 

V _______________ dne _______________ 

 

________________________ 
Ing. Petr Zmátlík 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Informace o zpracování osobních údajů povinného 

1. Člen dozorčí rady („povinný“) poskytl oprávněnému za účelem plnění této smlouvy své 
osobní údaje v rozsahu uvedeném u povinného v záhlaví této smlouvy (dále také jen 
„osobní údaje povinného). Společnost („oprávněný“) tedy jako správce osobních údajů 

povinného tímto poskytuje povinnému informace o zpracování osobních údajů povinného 
oprávněným. 

2. Identifikační a kontaktní údaje oprávněného jako správce osobních údajů povinného jsou 
uvedeny v záhlaví této smlouvy. 

3. Oprávněný zpracovává osobní údaje povinného za účelem uzavření a plnění této smlouvy 
přičemž zpracovaní osobních údajů povinného je nezbytné pro splnění této smlouvy. 
Současně oprávněny osobni údaje povinného zpracovává za účelem určení, výkonu nebo 

obhajoby právních nároku oprávněného, přičemž právním důvodem zpracování jsou 
v tomto případě oprávněné zájmy oprávněného, kterými jsou zejména zájmy oprávněného 

na vymožení plnění této smlouvy mimosoudní uplatňovaní nároků oprávněného, 
uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinnosti oprávněného v případných 
soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti 
s plněním této smlouvy či zpracováním osobních údajů povinného apod. 

4. Poskytnuti osobních údajů povinného oprávněnému je smluvním požadavkem, přičemž 
jejich poskytnuti je pro uzavření této smlouvy povinné, aby mohla být tato smlouva 
uzavřena a řádně plněna, Bez poskytnuti osobních údajů povinného oprávněnému nemůže 
být tato smlouva uzavřena. 

5. Případnými příjemci osobních údajů povinného jsou konzultanti oprávněného (např. 
právníci zprostředkovatele prodeje, auditoři apod.), případně soudy a orgány veřejné moci 
či subjekty provádějící pro oprávněného správu a údržbu hardwarového a softwarového 

vybavení. 

6. Oprávněný bude mít osobní údaje povinného uloženy po dobu 10,5 let od skončení 

smluvního vztahu za lozeného touto smlouvou (uvedená doba vychází z 10leté obecné 
objektivní promlčecí doby a přiměřené lhůty po jejím uplynutí). V případě, že bude 
v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti se 
smluvním vztahem založeným touto smlouvou či v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů povinného oprávněným, budou osobní údaje povinného oprávněným uloženy po dobu 

6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uchovaní 
v délce 10,5 let později 

7. Žádné osobni údaje povinného zpracovávané oprávněným nebudou předávány do třetích 
zemí či mezinárodním organizacím. 

8. Oprávněný povinného upozorňuje, že má právo požadovat od oprávněného potvrzení, zda 
osobni údaje, které se povinného týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány 

jsou má povinny právo požadovat přístup k těmto osobním údajům a k informacím 
v rozsahu: 

• účely zpracování; 

• kategorie dotčených osobních údajů; 

• příjemci osobních údajů; 

• plánovaná doba uložení; 

• existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení 

jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů; 
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• informace o zdroji osobních údajů; 

• skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; 

• pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, 
informace o vhodných zárukách dle čl. 46 shora uvedeného nařízení. 

Na základě žádosti oprávněný povinnému poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. 

9. Dále oprávněný povinného upozorňuje, že má právo: 

• požádat oprávněného o opravu svých nepřesných osobních údajů nebo 
o doplnění chybějících údajů a takovou opravu či doplnění oprávněný provede 
bez zbytečného odkladu. 

• požádat oprávněného o výmaz svých osobních údajů, přičemž oprávněný takový 
výmaz bez zbytečného odkladu provede, jsou-li splněny podmínky stanovené 

platnými právními předpisy. 

• právo požadovat, aby oprávněný omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud 
popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a povinný odmítá 
výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití, oprávněný již 
nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale povinný je požaduje pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, povinný vznesl námitku proti 
zpracování. 

Omezení zpracování = označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich 
zpracování v budoucnu. 

• podat stížnost proti zpracování osobních údajů oprávněným u dozorového 
orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

10. Právo povinného vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Oprávněný upozorňuje povinného, že má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní 

situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou 
zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů. Oprávněný po obdržení námitky takové osobní 
údaje dále k tomuto účelu nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro 
zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami povinného, nebo pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků. 


