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POZVÁNKA 
na řádnou valnou hromadu 

společnosti
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III
IČ 47311975

zaps, v OR vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372 
(dále jen „společnost“ nebo „DPMLJ“)

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti tímto dle § 366 a § 367 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích a družstvech v platném znění (dále jen „ZOK“), na základě žádosti akcionáře Statutární 
město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1,460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město, IČO: 002 
62 978, který je podle § 365 ZOK kvalifikovaným akcionářem společnosti (dále jen „kvalifikovaný 
akcionář“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 13.1.2021 od 13,00 
hod v sídle společnosti na adrese Mrštíkova 3,461 71 Liberec III, s následujícím programem jednání:

1. Zahájeni valné hromady společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola 
usnášeníschopnosti.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené 
sčítáním hlasů.

3. Odvoláni stávajícího člena dozorčí rady
4. Volba nových členů dozorčí rady
5. Schváleni smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady
6. Závěr valné hromady.

Kvalifikovaný akcionář v žádosti o svolání valné hromady ze dne 19.11.2020, která byla doručena 
společnosti dne 20.11.2020, požádal o projednání a rozhodnutí záležitostí uvedených v programu 
jednání výše pod body 3-5. Vzhledem k tomu, že kvalifikovaný akcionář nenavrhl k projednání 
procedurální záležitosti (tj. kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady), kdy bez 
projednání těchto záležitostí by se valná hromada nemohla řádně konat, doplnilo představenstvo na 
pořad jednání valné hromady záležitosti pod body 1 a 2 a dále pod bodem 6, kdy v závěru dojde pouze 
ke shrnutí průběhu valné hromady. Návrhy kvalifikovaného akcionáře na přijetí usnesení 
k záležitostem pod body 3 až 5 pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny níže, stejně jako 
vyjádření představenstva ke všem bodům programu valné hromady.
Podle § 367 ZOK by se měla valná hromada svolaná na žádost kvalifikovaného akcionáře konat 
nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy byla společnosti doručena žádost kvalifikovaného akcionáře o 
svolání valné hromady. V tomto případě by se tedy valná hromada měla konat nej později do 
30.12.2020. Vzhledem k tomu, že konec 40ti denní lhůty připadá na samotný závěr roku 2020 a i 
s ohledem na to, že stále nelze s určitostí vyloučit možnost trvání omezení konání hromadných akcí 
v souvislosti s probíhající pandemií koronaviru Covid 19, rozhodlo představenstvo o tom, že valnou 
hromadu svolá až na termín, který je za zákonnou 40ti denní lhůtou. Představenstvo je však 
připraveno s oběma akcionáři jednat o jiném termínu konání valné hromady s nezměněným pořadem 
jednání dle § 410 ZOK. Představenstvo současně upozorňuje, že na pořadu jednání valné hromady 
je, mimo jiné, odvolání a volba nových členů dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že oba akcionáři jsou 
statutárními městy, tak před valnou hromadou by měla zastupitelstva obou statutárních měst přijmout 
příslušná rozhodnutí k odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti v souladu se zákonem o 
obcích.



1. K bodu 1. pořadu valné hromady - Zahájení valné hromady společnosti, prezence 
přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva:
Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena svolavatelem 
nebo osobou svolavatelem určenou. Bude provedena kontrola zástupčího oprávnění zástupců 
přítomných akcionářů a kontrola usnášeníschopnosti - schopnosti valné hromady přijímat 
rozhodnutí.

2. K bodu 2. pořadu valné hromady - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou 
ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva:
Na základě návrhů předložených ze strany představenstva, event, přítomných akcionářů, budou 
zvoleny orgány valné hromady, a to předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a 
osoba pověřená sčítáním hlasů.

3. K bodu 3 pořadu valné hromady - Odvolání stávajícího člena dozorčí rady

Kvalifikovaný akcionář navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

Valná hromada tímto s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí odvolává z funkce člena dozorčí rady 
společnosti pana Ing. Jiřího Řádka, narozeného dne 18.10.1963, bytem Cvičná 279/2, Liberec XII - 
Staré Pavlovice, 460 01 Liberec.

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:
Kvalifikovaný akcionář neuvedl žádné důvody pro přijetí navrženého usnesení.

Vyjádření představenstva:
Představenstvo nechává na vlastní úvaze akcionářů, jak o předloženém návrhu hlasovat.

4. K bodu 4 pořadu valné hromady - Volba nových členů dozorčí rady

1) Kvalifikovaný akcionář navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

Valná hromada tímto s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí volí do funkce člena dozorčí rady 
společnosti pana Martina Putu, narozeného dne 13.9.1971, bytem Turistická 197, Donín, 463 34 
Hrádek nad Nisou.

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:
Jmenování nového člena na uvolněné místo v dozorčí radě po odvolaném Ing. Jiřím Řádkoví.
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Vyjádření představenstva:
Představenstvo nechává na vlastní úvaze akcionářů, jak o předloženém návrhu hlasovat. 
Představenstvo upozorňuje, že nejpozději na valné hromadě by měl být předložen souhlas kandidáta 
navrženého k volbě do dozorčí rady společnosti.

2) Kvalifikovaný akcionář navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

Valná hromada tímto s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí volí do funkce člena dozorčí rady 
společnosti pana Ing. Jaroslava Šrajera, narozeného dne 26.5.1956, bytem Holubova 636, Liberec - 
Vesec.

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:
S ohledem na skutečnost, že nebylo místo po rezignaci Ing. Šrajera v červnu 2019 v dozorčí radě 
dosud obsazeno, je navrhována opětovná volba člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Šrajera.

Vyjádření představenstva:
Představenstvo nechává na vlastní úvaze akcionářů, jak o předloženém návrhu hlasovat. 
Představenstvo upozorňuje, že nejpozději na valné hromadě by měl být předložen souhlas kandidáta 
navrženého k volbě do dozorčí rady společnosti.

5. K bodu 5 pořadu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady

Kvalifikovaný akcionář navrhuje projednat a schválit následující usnesení:
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí společnosti
pana Martina Puty, narozeného dne 13.9.1971, bytem Turistická 197, Donín, 463 34 Hrádek nad 
Nisou
pana Ing. Jaroslava Šrajera, narozeného dne 26.5.1956, bytem Holubova 636, Liberec - Vesec.

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:
S volbou nových členů dozorčí rady je spojena nezbytnost schválit smlouvu o výkonu funkce těchto 
nově zvolených členů dozorčí rady společnosti.

Vyjádření představenstva:
Návrh smlouvy o výkonu funkce je přílohou této pozvánky. Představenstvo doporučuje akcionářům 
schválit navržené usnesení, když návrh textu smluv o výkonu funkce zcela koresponduje se 
smlouvami o výkonu funkce, které byly dříve schváleny ve vztahu k jiným členům dozorčí rady 
společnosti.

6. K bodu 6. pořadu valné hromady - Závěr valné hromady
Není předkládán žádný návrh usnesení.

Souhrnná informace ke konání valné hromady a účasti akcionářů na valné hromadě:
Akcionář má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení 
záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro 
posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských 
práv. Akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem a stanovami 
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společnosti. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, 
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh či 
protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před 
konáním valné hromady v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. 
Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti. Hlasuje se aklamací - zdvižením ruky. 
Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000, 
- Kč je spojeno 1000 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000, - Kč je spojeno 10 hlasů. 
S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000, - Kč je spojeno 100 hlasů. Akcionář se zúčastňuje 
valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci či pověření.
Prezence akcionářů na valné hromadě začíná v místě jejího konání od 12,30 hod.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den jejího konání, tj. 13.1.2021. Stanovy, ani 
předcházející rozhodnutí valné hromady neurčují jiný rozhodný den. Právo účastnit se řádné valné 
hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je zapsána jako 
akcionář v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady.

Představenstvo společnosti:

w
Martin Pabiška, MBA / v 
místopředseda představenstva

/
Přílohy:

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - vzor

Ing. VáclíM Sosřiá 
člen představenstva
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Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smluvní strany
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec Ill
1Č 47311975
zaps, v OR vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372
(dále jen „společnost“)

a

............................... nar...........................
bytem..............................................................
(dále jen „člen dozorčí rady“ nebo „člen DR“),

uzavřely na základě § 59 zákona č. 90/2012 Sb„ o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích) (dále jen „zákon“) tuto smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady (dále jen 
„smlouva“):

1 . Úvodní ustanovení
1.1 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem její dozorčí rady 

při výkonu funkce člena dozorčí rady, do které byl člen dozorčí rady zvolen rozhodnutím valné 
hromady.

1.2 Člen DR prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky pro výkon funkce člena DR společnosti stanové 
zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“ nebo „NOZ“), je plně způsobilý k právním jednáním, bezúhonný ve smyslu 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění a je 
osobou, u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského 
zákona.

1.3 Nevyplývá-li z dalších ustanovení této smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti mezi 
společností a členem dozorčí rady tím, co o nich vyplývá z právních předpisů, dále ze stanov 
společnosti a v rozsahu, v jakém to není v rozporu s postavením člena dozorčí rady podle právních 
předpisů a stanov společnosti, také z vnitřních předpisů společnosti. Práva a povinnosti neupravené 
podle předchozí věty se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o 
příkazu ve smyslu § 59 odst. 1 zákona.

2 . Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2.2 Na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti je člen DR oprávněn nahlížet do všech dokladů a 

záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně v 
souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními 
předpisy a stanovami a pokyny valné hromady společnosti. Pokud dozorčí rada není schopna plnit 
své funkce, může člen DR využívat oprávnění podle tohoto odstavce i bez rozhodnutí dozorčí rady.

2.3 Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti v souladu s platnými 
právními předpisy a stanovami společnosti.

2.4 Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci osobně; člen DR je však oprávněn zmocnit 
pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady společnosti, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

2.5 Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tj. vykonávat ji s 
nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných 
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit 
škodu. Je-li sporné, zda člen DR jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že 
jednal s péčí řádného hospodáře. Členové DR, kteří způsobili společnosti škodu porušením 
právních povinností při výkonu své funkce, odpovídají za škodu společně a nerozdílně.
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2.6 Společnost je povinna předat včas členu DR věci a informace, jež jsou nutné k výkonu funkce člena 
dozorčí rady společnosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat člen DR.

2.7 Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
v souvislosti s výkonem funkce, a které zahrnují zejména obchodní tajemství společnosti, obchodní 
metody a postupy, plány obchodního rozvoje a marketingové strategie, výše stavu zásob, zprávy o 
prodeji, cenová politika a identita, kupní a platební struktura zákazníků společnosti, informace o 
produktech distribuovaných společností, podmínky pracovního poměru zaměstnanců společnosti, 
rozpočty, finanční výkazy a ostatní finanční informace (dále jen „důvěrné informace“).

2.8 Člen dozorčí rady se zavazuje:
a) uchovávat důvěrné informace v tajnosti a nakládat s nimi výlučně v souvislosti s výkonem 

funkce;
b) nevyužít ani se nepokusit využít důvěrné informace pro vlastní potřebu a/nebo pro potřebu 

jakékoliv třetí osoby; a
c) neprodleně informovat společnost, pokud zjistí, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení 

důvěrné informace neoprávněné osobě.
2.9 Za důvěrné informace podle předchozího odstavce se nepovažují informace, které jsou veřejně 

známé nebo dostupné z jiného důvodu, než v důsledku porušení závazků člena dozorčí rady podle 
této smlouvy nebo příslušných právních předpisů.

2.10 Povinnosti podle odst. 2.7 a 2.8 tohoto článku zavazují člena dozorčí rady i po skončení výkonu 
funkce.

3 . Odměna za výkon funkce
3.1 Za výkon funkce náleží členovi dozorčí rady odměna ve výši 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun 

českých) měsíčně, v případě že je člen dozorčí rady jejím místopředsedou, pak 8.000,- Kč (slovy: 
osm tisíc korun českých) a v případě, že je člen dozorčí rady jejím předsedou, pak 12.000,- Kč 
(slovy: dvanáct tisíc korun českých) měsíčně.

3.2 Odměna bude vyplácena (poukazována) členovi dozorčí rady v pravidelných měsíčních termínech 
k 15. (patnáctému) dni následujícího kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní 
účet určený členem dozorčí rady.

3.3 V souvislosti s výkonem své funkce má člen DR nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, 
které člen DR prokazatelně vynaložil při výkonu své funkce. Člen DR je povinen takové náklady 
vyčíslit a předložit společnosti k náhradě nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž náklady vznikly. Náhrada účelně vynaložených nákladů je splatná do konce 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž člen DR takové náklady vyčíslil a předložil 
společnosti k náhradě. Lze-li očekávat, že v souvislosti s výkonem činnosti člena DR pro 
společnost vzniknou členovi DR značné náklady, může člen DR požadovat přiměřenou zálohu.

3.4 Společnost plnění podle odst. 3.1 a 3.3 tohoto článku neposkytne, pokud výkon funkce člena 
dozorčí rady zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti anebo při 
zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce člena DR.

3.5 Společnost je povinna v souladu správními předpisy strhávat a odvádět příslušným orgánům 
zálohy na daň z příjmů a příspěvky na sociální pojištění (tj. příspěvky na státní důchodové pojištění 
a příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti) a zdravotní pojištění člena dozorčí rady.

3.6 Jiná plnění, která nevyplývají z právního předpisu, nebo z této smlouvy, lze členovi dozorčí rady 
poskytnout pouze na základě výslovného souhlasu valné hromady. Toto platí i pro taková plnění, 
která jsou jinak běžně poskytovaná zaměstnancům společnosti na základě vnitřního předpisu nebo 
kolektivní smlouvy.

3.7 Člen dozorčí rady se zavazuje neprodleně informovat valnou hromadu, bude-li mu poskytnuto nebo 
přislíbeno jakékoliv plnění ze strany jiné společnosti nebo společnosti, která je vůči společnosti 
ovládající osobou podle příslušných právních předpisů.

3.8 Pokud by u člena DR vznikla překážka pro vznik nároku na odměnu ve smyslu § 5 odst. 1 zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, resp. § 303 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění, je člen DR povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit 
společnosti. Obdobně je povinen oznámit společnosti zánik této překážky. Po dobu existence 
překážky dle první věty nemá člen DR nárok na odměnu dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Pokud má 
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člen dozorčí rady postavení tzv. uvolněného člena zastupitelstva obce dle zák.č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, tak mu nenáleží odměna za výkon funkce člena dozorčí rady po dobu 
trvání tohoto statutu.

4 Zákaz konkurence

4.1 Pokud ze Stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen DR nesmí:
a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat 

obchody společnosti pro jiného;
b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem 

činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern;
c) účastnit se na podnikání obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako 

ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti.

5 Platnost a účinnost smlouvy

5.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami s tím, 
že podle této smlouvy se řídí vzájemné vztahy společnosti a člena DR ode dne vzniku členství člena 
DR v dozorčí radě. Tato smlouva ruší veškerá v minulosti uzavřená smluvní ujednání smluvních 
stran týkající se výkonu funkce člena dozorčí rady.

5.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude funkce člena dozorčí rady trvat. Tím není dotčena 
povinnost člena dozorčí rady dodržovat podle této smlouvy i po ukončení výkonu funkce závazky, 
které ze své povahy mají trvat i nadále.

6 Závěrečná ustanoveníó.l Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny písemně a musí být 
odsouhlaseny valnou hromadou.

6 .2 Tato smlouvaje vyhotovena ve (2) dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Liberci dne................................

společnost: člen dozorčí rady:

předseda představenstva

člen představenstva
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