
VÝŠE ODMĚN DOZORČÍ RADY DOPRAVNÍHO PODNIKU 
 
Výši měsíčních odměn pro členy dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová 
společnost stanovuje RHMP v působnosti valné hromady. 
 
15.5.2001 usnesení č. 0825 
Pravidla odměňování členů představenstva a dozorčí rady Dopravního podniku hl.m. Prahy, 
akciové společnosti pro rok 2001 (V30.2./2001) 
NENÍ V ARCHIVU RHMP 

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=249031090098093054044031108098
093054041031105098093054041031102098093054041&id=18963&frm=detail 

Výše ročních odměn DR - usnesením valné hromady DP č. 0825 ze dne 15.5.2001 stanovena 
takto:  

roční / měsíční  
předseda   205 920,- Kč / 17 160,- Kč 
místopředseda   154 440,- Kč / 12 870,- Kč 
člen    102 960,- Kč / 8 580,- Kč 
Pokud je zvolený člen DR dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva HMP, náleží tomuto  
členovi DR měsíční odměna ve výši 0,- Kč.  
 
 
16.8.2016 usnesení č. 1912 
stanovení odměn DR a uzavření dodatků k platným SVF členů DR DPP 

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=226008067075070031021008085075
070031018008082075070031018008079075070031018&id=354371&frm=detail 

Výše měsíčních odměn pro členy dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová  
společnost je s platností od září 2016 stanovena takto:  
1. předsedovi dozorčí rady 29 000,- Kč 
2. místopředsedovi dozorčí rady 27 000,- Kč 
3. členům dozorčí rady 25 000,- Kč 
Členu dozorčí rady nenáleží odměna za výkon funkce, pokud je zároveň v daném měsíci  
dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva hl. města Prahy. 
 
výňatek DZ 
K navýšení odměn DR nedošlo od roku 2001, kdy výše ročních odměn DR byla na základě 
usnesení valné hromady DP č. 0825 ze dne 15.5.2001 stanovena takto:  

roční / měsíční  
předseda   205 920,- Kč / 17 160,- Kč 
místopředseda   154 440,- Kč / 12 870,- Kč 
člen    102 960,- Kč / 8 580,- Kč 
Pokud je zvolený člen DR dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva HMP, náleží tomuto  
členovi DR měsíční odměna ve výši 0,- Kč.  
S ohledem na výše uvedené je valné hromadě společnosti předložen ke schválení nový návrh  
stanovení výše odměn členů DR DP (příloha usnesení č. 1) s platností od září 2016. 
 
 

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=249031090098093054044031108098093054041031105098093054041031102098093054041&id=18963&frm=detail
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=249031090098093054044031108098093054041031105098093054041031102098093054041&id=18963&frm=detail
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=226008067075070031021008085075070031018008082075070031018008079075070031018&id=354371&frm=detail
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=226008067075070031021008085075070031018008082075070031018008079075070031018&id=354371&frm=detail


ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY JE UPRAVENO VE SMLOUVĚ O VÝKONU 
FUNKCE (ustanovení č. IV) 
24.8.2020 usnesení č. 1716 - SVF 
ke schválení smluv o výkonu funkce stávajících členů DR DPP 

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=053091150158153114104091168158
153114101091165158153114101091162158153114101&id=607960&frm=detail 

aplikace usnesení Rady HMP č. 637 ze dne 6. 4. 2020 do SVF 
 
IV. Odměna 
4.1. Člen dozorčí rady má za výkon funkce člena dozorčí rady dle této smlouvy nárok na  
odměnu ve výši 25.000,- Kč měsíčně po dobu výkonu této funkce, pokud nárok na  
odměnu a její výplatu nevylučuje obecně závazný právní předpis, přičemž po dobu, kdy  
bude vykonávat funkci místopředsedy dozorčí rady, se mu odměna navyšuje na částku  
27.000,- Kč měsíčně a po dobu, kdy bude vykonávat funkci předsedy dozorčí rady, se mu  
odměna navyšuje na částku 29.000,- Kč měsíčně. V případě, že člen dozorčí rady  
vykonával svoji funkci jen část měsíce, výše odměny se alikvotně krátí a to s přesností na  
dny, přičemž obdobně se postupuje, pokud člen dozorčí rady vykonával funkci předsedy  
nebo místopředsedy dozorčí rady jen část měsíce. Odměna je vyplácena měsíčně zpětně, 
nejpozději do ……. dne měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží, a to 
bezhotovostním převodem na účet, jehož označení sdělí člen dozorčí rady společnosti  
písemně. 
4.2. Členovi dozorčí rady nebude valnou hromadou/jediným akcionářem přiznáván podíl na  
zisku společnosti (tantiéma). 
4.3. Pohledávka člena dozorčí rady vůči společnosti z důvodu výplaty odměny nesmí být  
postoupena ani zastavena. 
4.4. Odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady společnost neposkytne v případě, že výkon  
funkce členem dozorčí rady zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům  
společnosti, ledaže valná hromada/jediný akcionář rozhodne jinak. 
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