
 

Magistrát města České Budějovice 

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

 
Výše odměn a požitků všech členů představenstva a dozorčí rady ve všech organizacích a 

podnicích městem České Budějovice vlastněných a spoluvlastněných 

 

 

Mezi obchodní společnosti s majetkovou účastí města náleží Dopravní podnik města České 

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

České Budějovice, a.s., Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., A.S.A. České Budějovice, s.r.o. 

 

 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.:  

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 22.06.2011 

činí základní odměny pro členy představenstva za rok 2011 částku ve výši 423.000,--Kč a základní 

odměny pro členy dozorčí rady za rok 2011 částku ve výši 585.000,--Kč. Vedle těchto odměn 

jediný akcionář společnosti stanovil samostatným rozhodnutím ze dne 04.05.2011 předsedovi 

představenstva, vedle odměny z titulu výkonu funkce předsedy představenstva, která je započtena 

ve shora uvedené základní odměně pro členy představenstva, samostatně odměnu z titulu přímého 

vedení společnosti s pravomocemi jejího ředitele. Odměna nebyla vyplácena těm členům, kterým 

nenáležela ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. 

 

 

Teplárna České Budějovice, a.s.: 

Informace týkající se odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady jsou veřejně přístupné 

a to konkrétně ve výroční zprávě společnosti, která je zveřejněna ve sbírce listin společnosti na 

internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz.  

Z výroční zprávy za rok 2010, která byla založena dne 10.08.2011 pod značkou B 637/SL 57 ve 

Sbírce listin vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vyplývá, že odměna 

představenstva za rok 2010 činila celkovou částku ve výši 1.288.000,--Kč, z toho částka ve výši 

486.000,--Kč představovala tantiémy. Odměna dozorčí rady společnosti v roce 2010 činila 

674.000,--Kč, z toho částka ve výši 215.000,--Kč představovala tantiémy.  

 

 

A.S.A. České Budějovice, s.r.o: 

Informace týkající se odměňování členů dozorčí rady jsou rovněž veřejně přístupné a to konkrétně v 

účetní závěrce r. 2010, která je zveřejněna ve sbírce listin společnosti na internetových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz.  

Z účetní závěrky r. 2010, která byla založena dne 13.07.2011 pod značkou C 7648/SL 73 ve Sbírce 

listin vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vyplývá, že odměna dozorčí rady za rok 

2010 činila částku ve výši 240.000,--Kč. 

 

 

Vyjádření společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.: 

 
 

 

Vyjádření společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o.: 
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Vyjádření společnosti Správa domů, s.r.o.: 

 


