SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
Stavební bytové družstvo Sušice
se sídlem: U Kapli ky 316
: 00040622
zapsáno ve ve ejném rejst íku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu Dr XXV, . vl. 14
(dále jen „družstvo“)
a
Pan/í (jméno a p íjmení):
datum narození/r. .:
bytem:
(dále jen „ len orgánu“) na stran druhé
uzav eli níže uvedeného dne, m síce a roku tuto smlouvu o výkonu funkce podle zákona .
90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, následovn :

1.

2.

3.

1.

I.
Úvodní ustanovení
Pan/í ………………………. byl/a v souladu se stanovami družstva zvolen/a dne
………….. shromážd ním delegát do funkce len/ka p edstavenstva / len/ka kontrolní
komise.
len orgánu vyslovil s p ijetím funkce uvedené v odst. 1 sv j souhlas a prohlašuje, že
se seznámil s náplní této funkce, jak vyplývá ze stanov družstva a z právních p edpis .
Ú elem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti mezi družstvem a lenem
orgánu družstva.
II.
Povinnosti lena orgánu
len orgánu je povinen vykonávat svou funkci poctiv a pe liv podle svých schopností,
v zájmu družstva a v souladu s právními p edpisy, stanovami družstva a ostatními
vnitrodružstevními p edpisy.

2.

len p edstavenstva je povinen plnit usnesení shromážd ní delegát a usnesení orgánu
jehož je lenem, jestliže není v rozporu s právními p edpisy. len kontrolní komise je
povinen plnit své povinnosti nezávisle na ostatních orgánech družstva.

3.

len orgánu se ú astní zasedání p íslušných orgán družstva, je povinen p ipravovat se
na tato jednání a opat ovat si pot ebné podklady a informace.

4.

len orgánu vykonává svou funkci osobn .

5.

innost vyplývající z jeho funkce bude len orgánu vykonávat zejména v sídle družstva,
ale v p ípad pot eby i na jiných místech R.

6.

len orgánu je povinen vykonávat svoji funkci s cílem maximalizovat efektivitu innosti
družstva a je povinen zajistit pln ní veškerých povinností a ochranu práv družstva
vyplývajících z právních p edpis , stanov družstva, jiných vnitrodružstevních p edpis i
uzav ených smluv.

7.

S p ípadn sv eným majetkem družstva je len orgánu povinen po ínat si tak, aby
družstvu jeho inností nevznikla žádná škoda.
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8.

V p ípad ukon ení funkce je len orgánu povinen p edat družstvu sv ené v ci a
veškeré podklady, které p i výkonu funkce shromáždil a je povinen za ídit ve prosp ch
družstva vše, co nesnese odkladu, pokud družstvo neprojeví jinou v li.

9.

len orgánu je povinen zachovávat ml enlivost o všech skute nostech, zejména
obchodních, ekonomických, organiza ních, o kterých se v souvislosti s výkonem funkce
dozví a jejichž vyzrazení t etí osob by mohlo p ivodit družstvu, p ípadn osobám
jednajícím s družstvem ve shod , újmu, vyjma p ípad , kdy t etí osob právo na
informace poskytuje zákon. Povinnost ml enlivosti platí pro lena orgánu i po skon ení
jeho funkce a této smlouvy, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti
ml enlivosti zp sobilé p ivodit družstvu újmu.

10.

len orgánu nesmí zneužít ve sv j prosp ch nebo ve prosp ch t etí osoby informace
získané p i výkonu funkce, a to ani po skon ení výkonu funkce.

III.
Odm ování
len orgánu má nárok na odm nu za výkon své funkce a innosti podle této smlouvy ve výši,
která vyplývá ze Sm rnice Stavebního bytového družstva v Sušici . 10/2013 pro
poskytování odm n funkcioná m družstva schválené shromážd ním delegát po vyjád ení
kontrolní komise družstva.

1.

IV.
Volno na zotavenou
P edsedovi p edstavenstva, pokud vykonává uvlon nou funkci, p ísluší nárok na volno
na zotavenou ve vým e 4 týdn za každý ucelený kalendá ní rok výkonu funkce.
V p ípad výkonu funkce pouze po ur itou ást kalendá ního roku má len orgánu nárok
na pom rnou ást volna. Pokud však p edseda vykonává uvoln nou fukci, je s ním
sepsána samostatná smlouva.

2.

Za dobu erpání volna náleží lenu orgánu m sí ní odm na ve výši uvedené v l. III.
této smlouvy, resp. její pom rná ást v závislosti na délce trvání volna.

3.

Nevy erpá-li len orgánu volno v p íslušném kalendá ním roce, lze jej erpat nejdéle do
konce kalendá ního roku následujícího.

V.
ekážky výkonu funkce
Nebude-li p edseda p edstavenstva ú asten na nemocenském pojišt ní, zavazuje se
družstvo po p echodnou dobu, kdy nebude schopen ze zdravotních d vod vykonávat svou
funkci, vyplácet mu m sí ní odm nu ve výši uvedené v l. III. této smlouvy ješt po dobu 3
síc ode dne vzniku takové skute nosti.
VI.
Ukon ení funkce
1.

Funkce lena orgánu kon í:
a) uplynutím funk ního období;
b) odvoláním;
c) odstoupením;
d) v p ípad
lena p edstavenstva volbou nového lena p edstavenstva namísto
dosavadního lena, ledaže z rozhodnutí lenské sch ze vyplývá n co jiného;
e) v p ípad
lena p edstavenstva v d sledku rozhodnutí insolven ního soudu
o vylou ení lena p edstavenstva z výkonu funkce;
f) v p ípad delegáta zánikem jeho volebního obvodu, nebo
g) okamžikem zániku lenství lena orgánu v družstvu.
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2.

Odstoupení z funkce nesmí len orgánu u init v dob , která je pro družstvo nevhodná.

3.

Funkce lena statutárního orgánu kon í také právní mocí rozhodnutí insolven ního nebo
jiného soudu o vylou ení z výkonu funkce, ledaže se d vody vylou ení týkají výkonu
funkce v jiné obchodní korporaci a soud rozhodne, že vylou ená osoba m že být i
nadále lenem statutárního orgánu družstva.

1.

1.

VII.
Zákaz konkurence
lenové p edstavenstva,
edseda družstva a lenové kontrolní komise družstva
nesm jí být podnikateli ani leny statutárních a dozor ích orgán právnických osob
se shodným p edm tem innosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o
koncern, spole enství vlastník jednotek nebo družstvo, jehož leny jsou pouze jiná
družstva. Pro p ípad, že dojde k porušení zákazu konkurence u lena orgánu družstva
podle tohoto ustanovení, je povinen len orgánu p edem informovat družstvo o t chto
okolnostech. Pokud bylo shromážd ní delegát v okamžiku zvolení výše uvedeného
lena orgánu na n kterou z t chto okolností výslovn upozorn no, nebo vznikla-li
pozd ji a len orgánu na ni písemn upozornil, má se zato, že tento len orgánu innost,
které se zákaz týká, nemá zakázánu. To však neplatí, pokud shromážd ní delegát
vysloví nesouhlas s takovou inností do jednoho m síce, kdy došlo k upozorn ní podle
výše uvedeného ustanovení.
VIII.
Záv re ná ustanovení
Tato smlouva byla schválena shromážd ním delegát dne 25. 05. 2022 a je sou ástí
sm rnice . 10/2013.

2.

Nepoužijí se ustanovení této smlouvy, která se týkají jiných orgán , než kterých je
astník této smlouvy lenem.

3.

Práva a povinnosti mezi družstvem a lenem orgánu neupravená touto smlouvou nebo
zákonem o obchodních korporacích se ídí ustanoveními § 2430 a násl. ob anského
zákoníku o p íkazu.

4.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.

5.

Veškeré zm ny nebo dopl ky k této smlouv mohou být provád ny jen písemnou
formou a podléhají schválení nejvyšším orgánem družstva.

6.

Smluvní strany si smlouvu p
ke smlouv své podpisy.

V Sušici dne 25.5.2022……

družstvo
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len orgánu
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