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Odpověď na žádost o informace 

 
Vážený pane xxxxxx, 

 

Na základě Vaší žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. zasíláme následující odpověď: 

 

Dozorčí rada společnosti Teplo HB s.r.o. je v souladu se zakládací listinou, která je veřejně přístupná v 

obchodním rejstříku, volená z řad zastupitelů na dobu čtyř let (na volební období). Volba členů dozorčí 

rady je v kompetenci zastupitelstva města, které dozorčí radu zpravidla volí na svém druhém zasedání. Na 

svém prvním zasedání si dozorčí rada (tříčlenná) zvolí svého předsedu. Dozorčí rada je nejvyšším 

kontrolním orgánem společnosti, její členové jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní 

tajemství společnosti a jsou zavázáni dodržovat zákaz konkurence ve smyslu příslušných ustanovení ZOK. 

Členové dozorčí rady mají právo nahlížet do obchodních a účetních knih a provádět kontrolu jejich údajů. 

Jsou zodpovědní za přezkum účetní uzávěrky a předkládají návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty 

valné hromadě.  

Jediným právním požadavkem, který musí člen dozorčí rady splňovat je, že "není osobou, jejíž úpadek byl 

osvědčen, a že ani ohledně jeho majetku, ani ohledně majetku žádné obchodní korporace, v níž působí či 

působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení ani řízení podle § 63 až § 

65 ZOK;" 

Za řádný výkon funkce člena dozorčí rady je společnost zavázána platit členovi dozorčí rady odměnu ve výši 

stanovené usnesením rady města č. 

478/2000 a směrnicí pro odměňování členů dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. platné od 1. 1. 2001. 

(dále jen "čtvrtletní odměna"). 

Čtvrtletní odměna předsedy dozorčí rady je v současnosti 6.700,00 Kč, člena dozorčí rady 4.400,00 Kč. 

Na žádné další výhody ani bonusy nemají členové dozorčí rady ani předseda nárok. 

Dozorčí rada se schází zpravidla čtyřikrát do roka a svém zasedání se seznamuje s průběžnými výsledky 

hospodaření společnosti a případnými kontrolami ze strany státních orgánů (živnostenský úřad, životní 

prostření, Energetický regulační úřad, kontrola sociálního pojištění, zdravotního ...). Jednou ročně 

schvaluje účetní uzávěrku. 

Zápisy ze zasedání dozorčí rady nejsou veřejné z výše uvedených důvodů. 

Obsahují obchodní tajemství a konkrétní údaje z kontrol, kde jsou uváděny osobní údaje a údaje našich 

obchodních partnerů, kteří jsou soukromými subjekty. 

Zápisy ze zasedání dozorčí rady jsou vždy předkládány radě města, která je projednává v působnosti valné 

hromady společnosti. 
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Valná hromada nezná termíny zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je nezávislý kontrolní orgán a její 

zasedání svolává předseda. 

Jednatel společnosti je vybírán na základě veřejného výběrového řízení. Musí splňovat požadavky na 

odpovědného zástupce v licencované činnosti dle Energetického zákona (vzdělání, praxe v teplárenství) a 

jako odpovědný zástupce v ostatních činnostech společnosti provozovaných na základě živnostenského 

zákona by měl být autorizován dle zákona č. 360/1992  Sb. pro obor technika prostředí staveb a pozemní 

stavby. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Tereza Exnerová 

Sekretariát starosty a místostarostů  

Město Havlíčkův Brod 

Havlíčkovo náměstí 57 

580 01 Havlíčkův Brod 

tel.: 569 497 106 

e-mail: texnerova@muhb.cz 

identifikátor datové schránky: 5uvbfub 

www.muhb.cz 

 

mailto:texnerova@muhb.cz
http://www.muhb.cz/

