Žadatel:

V Praze dne 27. srpna 2013
Žádost o poskytnu informací
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o
následující informace ohledně Dopravního podniku města Ús nad Labem, a. s. (dále jen „společnos “):
Vlastnická poli ka
1.

2.

Existuje koncepční dokument (ev. dokumenty), který by určoval krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé
cíle a úkoly z pohledu veřejného vlastníka anebo alespoň zásady činnos společnos (tzv. vlastnická poli ka
podniku)? (Nejedná se primárně o ekonomickou výroční zprávu.) Pokud je odpověď na tuto otázku kladná,
žádám o jeho zaslání v elektronické podobě.
Pokud výše uvedený koncepční dokument existuje, jakým způsobem je vyhodnocováno jeho dodržování a
plnění v něm uvedených cílů a jak často k tomuto vyhodnocování dochází? Kdo vyhodnocování provádí?

Nominační proces
3.

4.

5.

Jakým způsobem je upravena nominace (tedy kdo a dle jakého po stupu navrhuje jednotlivé kandidáty) a
následné jmenování, resp. následná volba jednotlivých kandidátů na členy statutárního orgánu, dozorčí rady a
vrcholného managementu společnos (dále také „orgány společnos “)? Pokud existují dokumenty, stanovující
popis nominace a následné volby jednotlivých členů orgánů společnos , žádám o zaslání kopií těchto
dokumentů.
Na základě jakých kritérií (např. vzdělání, profesní zkušenos , bezúhonnost) jsou nominováni a následně
jmenováni, resp. voleni jednotliví členové statutárního orgánu, dozorčí rady a vrcholného managementu
společnos ? Pokud existuje dokument, stanovující kritéria, která musí kandidá na členy splňovat, žádám o
zaslání kopie tohoto dokumentu.
Kolik zasedání dozorčí rady se konalo v jednotlivých letech 2010 až 2012? Kolika z těchto zasedání se ročně
jednotliví členové nezúčastnili?

Konkre zace odpovědnos členů orgánů státem vlastněných podniků ve stanovách
6.

7.
8.

Obsahují stanovy společnos konkre zaci rozvržení povinnos mezi statutárním orgánem a d ozorčí radou,
resp. mezi vrcholným managementem a dozorčí radou? Např. k jakým právním úkonům je nutný souhlas
dozorčí rady, k jakým právním úkonům vydává dozorčí rada stanovisko, o čem musí bý t dozorčí rada
představenstvem povinně informována?
Pokud má dozorčí rada společnos právo odvolat a jmenovat člena statutárního orgánu, žádám o informaci,
kdo byl odvolán, resp. jmenován členem statutárního orgánu v období let 2010 až 2012?
V případě, že byl dozorčí radou společnos odvolán člen statutárního orgán u v období let 2010 až 2012, žádám
o sdělení důvodu, na základě něhož byl konkrétní člen statutárního orgánu odvolán.
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9.

Byla vůči členům orgánů obchodní společnos uplatňována odpovědnost za porušení povinnos při výkonu
funkce? Pokud je odpověď na tuto otázku kladná, jak byl takový člen orgánu společnos za toto porušení
povinnos při výkonu funkce sankcionován?
10. Pokud společnos vznikla v důsledku porušení povinnos při výkonu funkce členem orgánu společnos škoda,
uplatňovala společnost v takovém případě nárok na náhradu takové škody vůči členu orgánu společnos ?
Pokud je odpověď na tuto otázku kladná, s jakým výsledkem? Pokud je odpověď na uvedenou otázku záporná,
žádám o uvedení důvodů, proč nebyla škoda vůči členu orgánu společnos vymáhána?
Dodržování zákona č. 106/1999 Sb. a poskytování dalších informací o státem vlastněném podniku
11. Zveřejňuje společnost smlouvy o výkonu funkcí jednotlivých členů orgánů společnos ? Pokud ano, žádám o
sdělení, zda jsou tyto smlouvy přístupné k nahlédnu v elektronické podobě, jejich umístění na webu. Pokud
nejsou, žádám zaslání jejich kopií.
12. Žádám o poskytnu výroční zprávy, kterou má společnost povinnost vypracovat podle § 18 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za roky 2010 až 2012.
V případě, že je tato výroční zpráva zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový př ístup, postačí poskytnu
odkazu na tyto výroční zprávy.
13. Žádám o poskytnu informace, zda výroční zprávy společnos za roky 2010 až 2012 obsahují samostatnou část
nazvanou „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“? Pokud
je odpověď na tuto otázku záporná, žádám o poskytnu informace, zda byly výroční zprávy společnos i přesto
schváleny příslušnými orgány společnos ?
Ostatní
14. Pokud je společnost ovládanou osobou ve smyslu § 66a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník,
žádám o poskytnu informace, zda je součás výroční zprávy společnos zpráva o vztazích mezi ovládající a
ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou (ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb.) a zda byla výše uvedená zpráva o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou kontrolována auditorem a s jakým výsledkem?
15. Žádám o odpověď na otázku, zda má společnost povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle §
22 an. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a pokud ano, žádám o poskytnu konsolidovaných účetních závěrek
za roky 2010 až 2012.
Žádám o zaslání výše uvedených dokumentů v elektronické podobě, pokud je to možné. V případě, že jsou dokumenty
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, postačí odkaz na znění dokumentu.
Informace, prosím, zašlete elektronickou poštou na adresu:
S pozdravem

V příloze zasílám kopii žádos o informace.

.

