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Dodatek č. 1 
ke Smlouv ě o výkonu funkce člena dozor čí rady ze dne 15.10.2010 

 
ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, jednající Ing. Danielem Benešem, MBA, 
předsedou představenstva, a Ing. Martinem Novákem, MBA, členem představenstva 
(dále jen „Společnost “) 
na straně jedné, 
 
a 
 
Ing. Martin Říman  
nar. 11. 5. 1961, bytem Rybnická 2912, 738 01 Frýdek - Místek, 
(dále jen „člen DR“), 
na straně druhé, 
 
v návaznosti na odstoupení člena DR s účinností od 15. 9. 2011 z funkce předsedy dozorčí 
rady (usnesení č. mDR57/B.1 ze dne 15. 9. 2011),  
 
sjednávají tuto změnu Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 15.10.2010 (dále 
jen „Smlouva“): 
 

I. 

Článek 3. Smlouvy „Odměny a náhrady“, bod 3.1. nově zní: 

„Na základě rozhodnutí valné hromady náleží členu DR pevná měsíční odměna 52 500 Kč 
(slovy: „padesátdvatisícepětset korun českých“).“ 
 

II. 

Článek 9. Smlouvy „Další ustanovení“, bod 9.1. nově zní: 

„Společnost se zavazuje na náklady Společnosti sjednat pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené členem DR Společnosti či třetím osobám při výkonu funkce člena DR  
nebo v souvislosti s ní, a to až do maximální výše pojistného plnění dle 
podmínek pojistné smlouvy uzavřené s renomovanou pojišťovnou určenou 
představenstvem.“ 
 

III.  

V příloze č. 1 ke Smlouvě „Náhrady výdajů člena dozorčí rady“ se v části „Cestovní 
náhrady na pracovních cestách“ mění číslice označující výši násobku nároku oproti 
sazbám stanoveným zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
u stravného a kapesného ze „3“ na „2“. 
 
 

IV. 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

V. 

Odměna sjednaná tímto dodatkem náleží členu DR ode dne následujícího po odstoupení  
z funkce předsedy dozorčí rady. 
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VI. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 
 

VII. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem schválení valnou hromadou 
Společnosti.  
 
 
 
V Praze dne 21.9.2011 
 
Člen DR:       za ČEZ, a. s.: 
 
 
 
__podpis___________________   ______podpis_____________ 
Ing. Martin Říman                Ing. Daniel Beneš, MBA 
                  předseda představenstva 
 
 
 
       _______podpis_______________ 
       Ing. Martin Novák, MBA  
                  člen představenstva 


