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SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 

MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA  

I. 
Smluvní strany 

1. Letiště Ostrava, a.s. 
zastoupená:  PhDr.Mgr. Jaromírem Radkovským, MBA, předsedou představenstva, 

 a Ing. Michaelou Bachoríkovou, členkou představenstva 
se sídlem: Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51 

IČ: 26827719 

DIČ: CZ 26827719 
bank. spojení: Česká spořitelna 

číslo účtu: 2758632/0800 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2764  

dále jen „Společnost“ 

a 

2. Ing. Michal Holubec 

r. č.:  xxxxxxxxx  
bytem:  xxxxxxxxx 

bank. spojení: xxxxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxx 

dále jen „Místopředseda představenstva“ 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Dne 9. 4. 2019 byl Ing. Michal Holubec zvolen rozhodnutím valné hromady obchodní korporace Letiště 
Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51 členem představenstva Společnosti.  

2. Na zasedání představenstva Společnosti konaném dne 17. 6. 2019 byl Ing. Michal Holubec zvolen 

místopředsedou představenstva společnosti. 

3. V zájmu zajištění podrobnější úpravy vztahů mezi Společností a Místopředsedou představenstva při 

zařizování záležitostí společnosti je v souladu s ust. § 59 - 62 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích/ (dále jen „ZOK“), uzavírána tato smlouva 

o výkonu funkce Místopředsedy představenstva, která upravuje rozsah a způsob výkonu této funkce 
a způsob odměňování Místopředsedy představenstva. 

4. Místopředseda představenstva se zavazuje, že bude zejména v souladu s ust. § 435 - 445 ZOK 

vykonávat funkci místopředsedy představenstva Společnosti spočívající v řídící činnosti Společnosti, 
obchodním vedení Společnosti, zajišťování řádného vedení účetnictví a uskutečňování podnikatelské 

činnosti Společnosti. 

5. Tato smlouva o výkonu funkce byla ve smyslu ust. § 59 odst. 2 ZOK schválena rozhodnutím jediného 

akcionáře – Moravskoslezský kraj – v působnosti valné hromady společnosti Letiště Ostrava, a.s. dne 

30.7.2019 s účinností od 30.7.2019. 

III. 

Povinnosti Místopředsedy představenstva a povinnosti Společnosti 
 

1. Místopředseda představenstva se podílí na obchodním vedení Společnosti, zajišťování řádného vedení 

účetnictví a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti v zákonném rozsahu v souladu se 

zakladatelskou listinou, stanovami Společnosti a rozhodnutími valné hromady společnosti.  

 

2. Povinností Místopředsedy představenstva je vykonávat tuto funkci s péčí řádného hospodáře tak, aby 

Společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu, jednat jménem Společnosti osobně 

podle pokynů valné hromady a v souladu s jejími zájmy, upozornit Společnost na zřejmou nevhodnost 
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pokynů, mohly-li by mít za následek vznik škody, seznámit se a plnit povinnosti vyplývající pro 

Místopředsedkyni představenstva ze zakladatelské listiny Společnosti, stanov a ze zákona, to je 

zejména občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o obchodních korporacích (zákon 

č. 90/2012 Sb.). 

3. Místopředseda představenstva je zejména povinen dodržovat ustanovení § 435 - 445 ZOK. 

4. Na Místopředsedu představenstva se vztahují ustanovení § 441 a 442 ZOK o zákazu konkurence a 

ustanovení § 54 – 58 ZOK – pravidla o střetu zájmů. 

5. Místopředseda představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a 

skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. 

6. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat Místopředsedovi představenstva takovou 
součinnost, aby mohla svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními 

předpisy Společnosti. 

7. Společnost se zavazuje, že poskytne Místopředsedovi představenstva veškeré informace a podklady pro 

řádný výkon jeho funkce. 

IV. 
Odměna Místopředsedy představenstva 

1. Místopředsedovi představenstva přísluší na základě této smlouvy za výkon funkce měsíční odměna ve 
výši xxx Kč. Místopředseda představenstva má nárok na tuto odměnu ode dne zvolení zasedáním 

představenstva Společnosti za místopředsedu představenstva, tj. od 17.6.2019. 

2. Dohodnutá odměna za výkon funkce je splatná vždy do 15. dne následujícího měsíce. 

V. 

Plnění této smlouvy a její ukončení 

1. Tato smlouva je sjednána na dobu výkonu funkce Místopředsedy představenstva.   

2. Tato smlouva zaniká uplynutím funkčního období Místopředsedy představenstva nebo jiným způsobem 
zániku funkce Místopředsedy představenstva v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK. Místopředseda 

představenstva nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro Společnost nevhodná. 

3. Po zániku funkce nesmí Místopředseda představenstva pokračovat ve své činnosti, je však povinen 
upozornit na opatření, které je nezbytné učinit, aby se zabránilo vzniku škod, a zároveň je povinen bez 

zbytečného odkladu předat protokolárně pověřenému zástupci Společnosti veškerou agendu a doklady. 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

2. Jakékoliv změny či doplňky smlouvy musí mít písemnou formu. 

3. Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze pro toto ustanovení 

a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné 
ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat 

obsahu a účelu vadného ustanovení. 

4. Smluvní strany jsou povinny dodržovat obchodní tajemství ve vztahu ke všem informacím, které se týkají 
této smlouvy.  

5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, konkrétně pak zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Smluvní 

strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou byly 

vyřešeny smírnou cestou. Nebude-li možné dosáhnout mezi smluvními stranami smírného řešení, bude 
spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či 

za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz toho 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

V …………………… dne ………………… 

 
   

za Společnost  za Společnost 
PhDr.Mgr. Jaromír Radkovský, MBA 

předseda představenstva 

 Ing. Michaela Bachoríková 

člen představenstva 
   

Ing. Michal Holubec 
místopředseda představenstva 

 

  

    

 


