Smlouva o výkonu funkce
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli ve smyslu
ust. § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Morava, mlékařské odbytové družstvo
IČ: 60742780, se sídlem Vyškov, Nádražní 238/7, PSČ 682 01
zastoupená ………………………………….
(dále jen „družstvo“)
a
………………, dat. nar. …………………., bytem ………………………..
(dále jen „člen představenstva“)
(ve smlouvě společně dále jen smluvní strany)
takto:
I.
Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se člen představenstva zavazuje, že bude pro družstvo
vykonávat funkci člena představenstva, do které byl rozhodnutím členské
schůze družstva zvolen dne 16.6.2021 a z titulu této funkce bude plnit
povinnosti člena představenstva.
2. Družstvo se zavazuje členu představenstva poskytovat odměnu specifikovanou
v čl. II. této smlouvy.
II.
Odměna
1. Člen představenstva má nárok na následující odměny:
a.

základní měsíční odměna ve výši 3.000,-Kč měsíčně, splatná vždy
nejpozději do 10. dne v kalendářním měsíci.

2. Veškeré odměny budou splatné na účet člena představenstva
č. ………………….., pokud člen představenstva družstvu písemně nesdělí
jinak.
3. Družstvo je povinno dle platných právních předpisů srazit z odměn daň
či provést jiné srážky.

III.
Povinnosti smluvních stran
1. Člen představenstva je povinen zejména:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.

vykonávat povinnosti člena představenstva pečlivě a informovaně s péčí
řádného hospodáře, v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
stanovami a dalšími vnitřními předpisy družstva, jakož i rozhodnutími
nejvyššího orgánu družstva,
jednat jménem družstva podle pokynů nejvyššího orgánu družstva
a v souladu s jejími zájmy,
upozornit družstvo na zřejmou nevhodnost jejích pokynů, které
by mohly mít za následek vznik škody,
účastnit se zasedání členské schůze družstva a všech pracovních jednání
nezbytných pro činnost družstva a pro řízení družstva,
úplně a pravdivě podávat družstvu informace o své činnosti a jejich
výsledcích,
vykonávat činnost podle této smlouvy osobně, současně však
je oprávněn pověřit či využít za účelem plnění povinností vyplývajících
z výkonu jeho funkce třetí osoby; za činnost těchto osob je však
odpovědný člen představenstva,
účastnit se zasedání představenstva družstva, event. pracovních jednání
předchozích nebo následných, nutných k činnosti představenstva jakož
a aktivně se podílet na plnění povinností představenstva
řídit se zásadami schválenými nejvyšším orgánem družstva
člen představenstva je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu družstvu
překážky zabraňující výkonu funkce, a to především o jejich důvod
a přibližnou délku trvání.

2. Družstvo je povinno zejména:
a.

b.
c.
d.

uhradit členu představenstva náklady, které nutně nebo účelně vynaložil
v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených
nejvyšším orgánem družstva ve výši podle platných právních předpisů.
Cestovní výdaje budou členovi představenstva hrazeny alespoň ve výši
a za podmínek stanovených zákoníkem práce,
uhradit členu představenstva odměnu ve výši a za podmínek
stanovených v čl. II této smlouvy,
vytvořit členovi představenstva odpovídající materiální, organizační
a podobné podmínky pro výkon jeho funkce,
smluvní strany se dohodly, že člen představenstva je oprávněn
na náklady družstva uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude
pojištění odpovědnosti člena představenstva za škodu způsobenou
družstvu v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva
a při zařizování záležitostí družstva, jímž byl pověřen.

3. Člen představenstva bude svou činnost vykonávat především v sídle družstva.
V případě potřeby bude člen představenstva vykonávat své povinnosti na území
ČR či EU.

4. Člen představenstva bude věnovat výkonu funkce pravidelně týdně. Doba
věnovaná výkonu funkce je dobou pružnou a o jejím rozložení rozhoduje člen
představenstva.

IV.
Zákaz konkurence
1. Pro člena představenstva platí zákonný zákaz konkurence v souladu
se zákonem o obchodních korporacích. Dále se zavazuje, že po dobu
3 měsíců od ukončení výkonu funkce člena představenstva družstva se zdrží
jakéhokoliv jednání konkurenční povahy k předmětu činnosti družstva.

V.
Doba platnosti smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy bude schválena členskou schůzí
družstva.
2. Tato smlouva zaniká dnem, kdy člen představenstva přestane vykonávat svoji
funkci, tedy:
a.
b.
c.
d.
e.

písemným odstoupením člena představenstva z funkce za podmínek
stanovených zákonem,
odvoláním člena představenstva z funkce rozhodnutím členské schůze
smrtí člena představenstva
uplynutím funkčního období člena představenstva
jinými způsoby v souladu s právními předpisy

3. Při ukončení této smlouvy je člen představenstva povinen vrátit společnosti
veškeré dokumenty a jakékoliv jiné materiály či nosiče informací,
které v souvislosti s výkonem funkce od společnosti získal, a není oprávněn
činit z nich kopie.

VI.
Povinnost mlčenlivosti
1. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích,
které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, a to neomezeně
i po skončení platnosti této smlouvy.
2. Člen představenstva bere na vědomí, že veškeré informace, které získá
v souvislosti s výkonem své funkce, tvoří obchodní tajemství družstva.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze
se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek
k této smlouvě.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom.

V........................dne ....................

___________________________
člen představenstva

V.........................dne..................

_____________________________
Morava, mlékařské odbytové družstvo

