
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Informace o společnostech – Teplárna České Budějovice, a.s., Dopravní podnik města České 

Budějovice, a.s., Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. a SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 

 

 

„Žádost o poskytnutí informací o společnostech – Teplárna České Budějovice, a.s., Dopravní 

podnik města České Budějovice, a.s., Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. a SPRÁVA 

DOMŮ s.r.o.:   
„1) Jaká jsou hlediska pro vybírání a jmenování členů dozorčí rady? – záleží u nich na odbornosti, případně 

politických nebo jiných hlediscích? 

2) Kolik činí finanční Odměna člena dozorčí rady, v členění řadový člen, předseda, místopředseda? – 

pravidelná, měsíční, čtvrtletní nebo roční? Aktuální stav – usnesení rady města; 

3) Na jaké bonusy a výhody (například telefonní tarif hrazený společností) mají členové dozorčí rady nárok, 

kromě výplat a odměn? – aktuální stav, pravidla při čerpání výhod. 

4) Jaké konkrétní činnosti fakticky dozorčí rada společnosti vykonává, kolikrát ročně se schází? 

5) Je valná hromada informována pravidelně o činnosti dozorčí rady, jestli jsou zápisy z dozorčích rad 

zveřejňované a zda valná hromada zná termíny dozorčích rad? 

6) Jak je vybírán a jmenován jednatel/management společnosti?“ 

 

Na základě žádosti o informace Vám sděluje povinný subjekt následující. 

ad 1) 

Hlediska výběru a jmenování členů dozorčích rad nelze jednoznačně určit. Rozhodující jsou však zejména 

zákonné požadavky a odbornost jednotlivých kandidátů. 

ad 2) 

Teplárna města České Budějovice, a.s. 

- předseda dozorčí rady: 35.000,- Kč měsíčně 

- místopředseda dozorčí rady: 20.000,- Kč měsíčně 

- člen dozorčí rady: 10.000,- Kč měsíčně 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 

- předseda dozorčí rady: 7.000,- Kč měsíčně 

- místopředseda dozorčí rady: 5.500,- Kč měsíčně 

- člen dozorčí rady: 5.500,- Kč měsíčně 

Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. 

- předseda dozorčí rady: 54.000,- Kč ročně 

- člen dozorčí rady: 36.000,- Kč ročně 

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 

- předseda dozorčí rady: 54.000,- Kč ročně 

- člen dozorčí rady: 36.000,- Kč ročně 

 

 



 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

ad 3) 

Teplárna města České Budějovice, a.s. 

- náhradu nezbytných cestovních nákladů, vynaložených v souvislosti s výkonem funkce 

- pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce 

- užívání notebooku, stolního počítače, tabletu, mobilního telefonu a jiných předmětů patřících společnosti 

potřebných pro řádný výkon funkce 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 

- úhrada cestovních nákladů, a to nákladů prokazatelně vynaložených za účelem pracovních cest 

uskutečněných v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady 

- pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce 

Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. 

- žádné bonusy poskytovány nejsou 

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 

- pojištění odpovědnosti člena dozorčí rady za újmu způsobenou společnosti při výkonu jeho funkce 

ad 4) 

Činnost a působnost každé z dozorčích rad je upravena v příslušných stanovách společnosti. Platné znění 

stanov lze dohledat ve sbírce listin v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, a to i prostřednictvím dálkového přístupu. 

Za společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. jen doplňuji, že jedno ze zasedání dozorčí rady 

v kalendářním roce bývá výjezdní s prohlídkou majetku svěřeného společnosti. 

ad 5) 

Valná hromada je pravidelně a v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, informována o činnosti dozorčích rad, a to vždy písemnou 

zprávou. Zápisy z jednání dozorčích rad uveřejňovány nejsou. Valná hromada nevyžaduje znalost 

konkrétních termínů konání dozorčích rad. 

 

 

 

 


