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Předseda představenstva: Ing. Jaroslava Valová 

Celková výše odměny rozčleněná podle složek: 

Odměna nebyla poskytnuta 

Poměr pevné a pohyblivé složky odměny: 

Není relevantní, odměna nebyla poskytnuta 

Jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost 

emitenta, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií: 

V souladu s politikou odměňování není odměna poskytnuta 

Roční změna celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetních období: 

 2020 2019 2018 2017 

Celková výše odměny v Kč 0 0 0 0 

 

Odměny, které byly poskytnuty či jsou splatné v účetním období, za něž se tato Zpráva vypracovává, od osob, které patří do 

konsolidačního celku Emitenta:  

Taková odměna nebyla poskytnuta 

Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění práv z opčního programu: 

Taková odměna nebyla poskytnuta 

Informace o využití práva Emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části: 

Není relevantní, pohyblivá složka odměny nebyla poskytnuta 

Informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování uvedeného v politice odměňování: 

Nejsou odchylky od postupu provádění politiky odměňování 

Roční změna finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Emitenta: 

Není relevantní, finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonosti Emitenta nejsou stanoveny 

 

Člen představenstva: Ing. Jana Valová 

Celková výše odměny rozčleněná podle složek: 

Odměna nebyla poskytnuta 

Poměr pevné a pohyblivé složky odměny: 

Není relevantní, odměna nebyla poskytnuta 

Jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost 

emitenta, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií: 

V souladu s politikou odměňování není odměna poskytnuta 

Roční změna celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetních období: 

 2020 2019 2018 2017 

Celková výše odměny v Kč 0 0 0 0 

 

Odměny, které byly poskytnuty či jsou splatné v účetním období, za něž se tato Zpráva vypracovává, od osob, které patří do 

konsolidačního celku Emitenta:  
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Taková odměna nebyla poskytnuta 

Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění práv z opčního programu: 

Taková odměna nebyla poskytnuta 

Informace o využití práva Emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části: 

Není relevantní, pohyblivá složka odměny nebyla poskytnuta 

Informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování uvedeného v politice odměňování: 

Nejsou odchylky od postupu provádění politiky odměňování 

Roční změna finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Emitenta: 

Není relevantní, finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonosti Emitenta nejsou stanoveny 

 

Člen představenstva: Bc. Tomáš Vala 

Celková výše odměny rozčleněná podle složek: 

Odměna nebyla poskytnuta 

Poměr pevné a pohyblivé složky odměny: 

Není relevantní, odměna nebyla poskytnuta 

Jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost 

emitenta, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií: 

V souladu s politikou odměňování není odměna poskytnuta 

Roční změna celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetních období: 

 2020 2019 2018 2017 

Celková výše odměny v Kč 0 0 0 0 

 

Odměny, které byly poskytnuty či jsou splatné v účetním období, za něž se tato Zpráva vypracovává, od osob, které patří do 

konsolidačního celku Emitenta:  

Taková odměna nebyla poskytnuta 

Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění práv z opčního programu: 

Taková odměna nebyla poskytnuta 

Informace o využití práva Emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části: 

Není relevantní, pohyblivá složka odměny nebyla poskytnuta 

Informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování uvedeného v politice odměňování: 

Nejsou odchylky od postupu provádění politiky odměňování 

Roční změna finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Emitenta: 

Není relevantní, finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonosti Emitenta nejsou stanoveny 

 

Člen dozorčí rady: Ing. Vítězslav Vala 

Celková výše odměny rozčleněná podle složek: 

Odměna nebyla poskytnuta 
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Poměr pevné a pohyblivé složky odměny: 

Není relevantní, odměna nebyla poskytnuta 

Jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost 

emitenta, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií: 

V souladu s politikou odměňování není odměna poskytnuta 

Roční změna celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetních období: 

 2020 2019 2018 2017 

Celková výše odměny v Kč 0 0 0 0 

 

Odměny, které byly poskytnuty či jsou splatné v účetním období, za něž se tato Zpráva vypracovává, od osob, které patří do 

konsolidačního celku Emitenta:  

Taková odměna nebyla poskytnuta 

Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění práv z opčního programu: 

Taková odměna nebyla poskytnuta 

Informace o využití práva Emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části: 

Není relevantní, pohyblivá složka odměny nebyla poskytnuta 

Informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování uvedeného v politice odměňování: 

Nejsou odchylky od postupu provádění politiky odměňování 

Roční změna finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Emitenta: 

Není relevantní, finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonosti Emitenta nejsou stanoveny 

 

Roční změna průměrných odměn zaměstnanců Emitenta (mimo osob dle par. 12m odst.1) v přepočtu na zaměstnance se 

stanovenou týdenní pracovní dobou, a to alespoň za 5 posledních účetních období: 

 2020 2019 2018 2017 

Průměrná odměna v Kč 52 160 35 250 33 250 15 250 

 

 2020 2019 2018 2017 

Roční změna průměrných 
odměn v Kč 

16 910 2 000 18 000 0 

 

 2020 2019 2018 2017 

Roční změna průměrných 
odměn v % 

48 % 6 % 118 % 0 % 

 


