Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

mezi

ICE Industrial Services a.s.
jakožto Společností

a

Ing. Tomášem Vránkem, MBA
jakožto Předsedou představenstva

uzavřený ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
(1) ICE Industrial Services a.s., se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 29158541, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
sp.zn.: B 1886 (dále též jen „Společnost“); a
(2) panem Ing. Tomášem Vránkem, MBA, dat. nar. 29.8.1979, bytem K Přehradě 768/6,
Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále též jen „Předseda představenstva“)
(Společnost a Předseda představenstva dále společně též jako „Smluvní strany“)
SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:
1.
1.1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento dodatek č. 3 je uzavírán ve smyslu článku 15 odst. 15.1 Smlouvy o výkonu funkce
předsedy představenstva uzavřené mezi Společností a Předsedou představenstva dne
28.6.2017 ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“) a jeho předmětem je
úprava odměňování člena statutárního orgánu vykonávajícího současně funkci předsedy
představenstva Společnosti.

2.
2.1.

PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly, že stávající článek 4 odstavec 4.1 Smlouvy „MĚSÍČNÍ
ODMĚNA“ se mění následovně:

„2.1 Společnost bude vyplácet od 1.1.2021 Předsedovi představenstva za výkon funkce Předsedy
představenstva Společnosti měsíční odměnu ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát
tisíc korun českých) (dále jen „Měsíční odměna“), a to vždy 15. (patnáctého) dne
následujícího měsíce.“

2.2. Smluvní strany se dohodly, že stávající článek 7 Smlouvy „DALŠÍ VÝHODY“ se
doplňuje o nový odstavec 7.5 následujícího znění:
„7.5 Společnost je povinna poskytovat Předsedovi představenstva v případě, že uzavře smlouvu
s pojistitelem týkající se pojištění odpovědnosti Předsedy představenstva, pojistné za
pojištění odpovědnosti Předsedy představenstva za škodu způsobenou při výkonu jeho
funkce, a to za celé období trvání jeho funkce, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Výše
pojistného je stanovena mezi jednotlivé členy orgánu Společnosti vždy na 1 kalendářní rok
a bude Předsedovi představenstva přidaňována měsíčně k Měsíční odměně stanovené v této
smlouvě. Předseda představenstva se zavazuje písemně prohlásit a souhlasit s měsíčním
přidaňováním částky k jeho Měsíční odměně, kdy přidaňovaná částka bude v konkrétní výši
stanovena vždy na začátku každého kalendářního roku a bude platná pro ten který
kalendářní rok.“
3.
3.1.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají nadále platná a účinná.

3.2.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními
stranami, když valnou hromadou Společnosti byl schválen dne 18.1.2021.
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3.3.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu. Každá
Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.

V Praze, dne 1.1.2021

_________________________________
ICE Industrial Services a.s.
Ing. Barbora Havířová, místopředseda představenstva

_________________________________
Ing. Tomáš Vránek, MBA

_________________________________
ICE Industrial Services a.s.
Josef Pokorný, člen představenstva
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