
DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE 

ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 

 

 

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

 

Dostihový spolek, a.s.  

se sídlem Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02 

IČO: 48155110  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod 

sp. zn. B 918  

zastoupená: Ing. Petr Kvaš, předseda představenstva 

(dále jen „Společnost“) 

 

a 

 

Mgr. Jaroslav Müller 

Bydliště: Pardubice – Mětice, U Kapličky 14, PSČ 530 02 

datum narození: 21. 10. 1976 

(dále jen „Člen představenstva“) 

 

(Společnost a Člen představenstva dále společně jen „Smluvní strany“ a každý samostatně 

jako „Smluvní strana“) 

 

 

 

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2019 smlouvu o výkonu funkce člena 

představenstva (dále jen „Smlouva o výkonu funkce“); 

 

(B) Smluvní strany považují za vhodné upravit níže uvedené záležitosti související 

s výkonem funkce Člena představenstva; 



UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE TENTO 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE 

(DÁLE JEN „DODATEK“): 

 

 

Článek 1 

Předmět Dodatku 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 odst. 1 Smlouvy o výkonu funkce nově zní: 

 

„Členu představenstva náleží za výkon funkce odměna ve výši 75.000,- Kč (slovy: 

sedmdesátpěttisíckorunčeských) za každý kalendářní měsíc výkonu funkce.“  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že se do čl. 5 Smlouvy o výkonu funkce doplňuje nový 

odstavec č. 9, který zní: 

 

„Při zániku funkce náleží Členu představenstva odstupné ve výši dvojnásobku měsíční 

odměny za výkon funkce; odstupné je splatné společně s poslední částí měsíční odměny 

za výkon funkce. Členu představenstva však odstupné nenáleží, dojde-li k zániku funkce 

odstoupením Člena představenstva z funkce či jiným způsobem na jeho žádost, ani bude-

li důvodem zániku funkce Člena představenstva jeho porušení péče řádného hospodáře.“ 

 

 

Článek 2 

Závěrečná ujednání 

 

1. Dodatek je účinný od 1. 7. 2022. 

 

2. Dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá Smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a svým podpisem 

projevují vůli Dodatek v tomto znění uzavřít. 

 

 

V Pardubicích dne: 

 

 

 

………………………………………………….. 

                           Ing. Petr Kvaš 

                  předseda představenstva 

 

………………………………………………….. 

                     Mgr. Jaroslav Müller 

   člen představenstva 

 


