DODATEK č. 1
ke Smlouvě o výkonu funkce ze dne 19. 6. 2019
Interhotel Olympik, a.s.
IČO: 45272271
se sídlem Sokolovská 615/138, Praha 8, PSČ 186 00
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1429
zastoupená Vlastislavem Šosem, statutárním ředitelem
dále jen „Společnost“ na straně jedné
a
Vlastislav Šos
narozen dne 17.4.1954
trvale bytem Sousedská 970/4, Praha 8 – Ďáblice, PSČ 182 00
dále také jen „Vlastislav Šos“ nebo „člen správní rady“ na straně druhé
se dohodli takto:
1)
2)

3)

I.
Úvodní ustanovení
Společnost a pan Vlastislav Šos mezi sebou dne 19. 6. 2019 uzavřeli Smlouvu o výkonu funkce, podle níž
vykonává Pan Vlastislav Šos pro Společnost funkci statutárního ředitele Společnosti (dále i jen „Smlouva
o výkonu funkce“).
V důsledku přijetí zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, jež nabude účinnosti dne 1. 1. 2021, dochází k významné změně v organizační
struktuře akciových společností s monistickým systémem vnitřní struktury, neboť touto novelizací se zcela
ruší funkce statutárního ředitele jako statutárního orgánu monistické akciové společnosti a namísto toho
se statutárním orgánem společnosti stává správní rada.
Pan Vlastislav Šos je v současné době jak statutárním ředitelem Společnosti, tak i členem správní rady
Společnosti. S ohledem na skutečnost, že s účinností od 1. 1. 2021 jeho funkce statutárního ředitele
Společnosti ze zákona zanikne, je třena upravit pro období od 1. 1. 2021 jeho vztah ke Společnosti jako
člena správní rady. Z těchto důvodů nyní smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu
funkce.
II.

1)

2)

Změna Smlouvy o výkonu funkce

Smluvní strany se dohodly na tom, že s účinností od 1. 1. 2021 se mění Smlouva o výkonu funkce tak, že
místo funkce statutárního ředitele bude pan Vlastislav Šos dle uvedené Smlouvy o výkonu funkce
vykonávat funkci člena správní rady Společnosti. Všude tam, kde Smlouva o výkonu funkce odkazuje na
statutárního ředitele, bude od 1. 1. 2021 odkazovat na člena správní rady Společnosti.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré podmínky výkonu funkce upravené ve Smlouvě o výkonu funkce
(včetně odměňování za výkon funkce) zůstávají totožné i pro výkon funkce člena správní rady Společnosti.
III.

1)
2)

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 podléhá schválení valnou hromadou Společnosti a bude-li valnou hromadou schválen,
nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.
Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
V Praze dne ……………… 2020
_____________________
Interhotel Olympik, a.s.
Vlastislav Šos, statutární ředitel

_____________________
Vlastislav Šos

