
Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Číni.", Přeloučská 252,
Pardubice 6 - Staré Čívice, tČ +StS+g62 jehož jménem při podpisu této smlouvy
jednají ..............místopředseda představenstva,
a ..........,... ............člen představenstva (dále jen ,,příkazce")
a

pan............ ..............nar ., bytem

(dále j en,,přikazník")

uzavíraji níže uvedeného dne tuto

smlouvu o výkonu funkce

podle § 59 zákona o obchodních korporacích
a § 2430 - 2444 občanského zákonftu č. 89/2011 Sb.

I.

Příkazník byl se svým souhlasem zvolen členy příkazce hlasováním ,,per rollam'o dne
.....do funkce člena představenstva družstva a dne ..............byl zvolen

představenstvem předsedou představenstva (dále jen ,,funkce"). Předmětem této
smlouvy je úprava práv apovinností pŤíkazce apŤikazníka při výkonu fuŇce.

il.
(1) Výkon funkce spočívá zejménav následujících činnostech:

- svolávání schůzí představenstva,jejich řízení, účast při projednávání a rozhodování

předložených věcí,

- zajišťování podkladů pro schůze a rozhodovtíní představenstva,

- podílení se na obchodním vedení družstva, zajišťováni řádného vedení účetnictví,

- organizovénipŤípravy a svolávání členských schůzí přikazce včetně přípravy

podkladů pro jejich rozhodování,

- jednání v souladu se stanovami jménem představenstva navenek,

- organizování azajišťování všech dalších zá|ežitosti, které zákon, stanovy nebo

usnesení členské schůze pííkazce ukládaj í představenstvu příkazníka.

(2) Příkazník z titulu této funkce neorganizuje a neřídí běžnou činnost příkazce. To
však nevylučuje, aby v rámci pracovního zaŤazení v pracovněprávním vztahu podle
čl.V., odst. 3) vykonával činnost spočívající v béžném řizeni družstva nebo jeho
organizační jednotky.

n.
(1) Příkazník se zavazuje, že bude fuŇci vykonávat s péčí řádného hospodiáře, že bude
řádně plnit povinnosti, které pro předsedu představenstva vypl;ý,,laji ze zákona nebo
stanov, nebude-li mu v tom bránit žádná závažná okolnost, že o projednávaných
otázkách v představenstvu bude rozhodovat vždy v zájmupřikazce, že bude zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a o skutečnostech, jejichž prozrazeni by mohlo



způsobit pííkazci škodu a že bude ihned oznamovat všechny okolnosti, jež by mohly
mít vliv na výkon atrvání funkce.

(2) Závazek kvýkonu funkce je závazkem osobní povahy - příkazník není oprávněn
ustanovovat si za sebe náhradníka. To neplatí pro případné zastupování místopředsedou
představenstva nebo jiným členem představenstva podle stanov příkazce.

IV.

(1) Příkazníkovi za výkon funkce náleží odměna ve výši Kč ...... měsíčně. V této
odměně je jíž zahrnuta i náhrada nákladů spojených s výkonem fuŇce.
(Z) Kromě výše uvedené měsíční odměny mtňe být podle rozhodnutí ělenské schůze
vyplacen příkazníkovi z titulu výkonu funkce další podíl na zisku družstva.

(3) Odměna příkazníkovi nenáleži, jestliže by qikon funkce přispěl k nepřiznivému
hospodářskému výsledku příkazce,ledaže by členská schůze rozhodla jinak.

V.
(1) Tato smlouva se uzavirá na dobu twání funkce pŤíkaznika. Při ukončení funkce je
pŤikazník povinen vrátit veškeré listiny a dokumentaci, jež jsou v jeho držení
v souvislosti s výkonem funkce.

(2) Způsoby zániku funkce upravuje zákon o obchodních korporacích a stanovy
píikazce, které rovněž upravují pravidla o střetu zájmů, odpovědnost příkazníkazaíýmy
způsobené píikazci porušením jeho povinnosti apod.

(3) Bude-li pŤikazník vykonávat pro příkazce další činnost spočívající v plnění béžných
úkolů v rámci svého pracovního zařazení v organízační struktuŤe pŤíkazce, bude tak
činit na základě pracovní smlouvy v pracovněprávním vztahu za mzdu, resp. její
náhradu podle zákoníku práce, za mzdl,
(4) Zmény této smlouvy jsou platné jen v písemné formě.

(5) Účastníci prohlašuj i, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že si ji
přečetli, porozuměli jejímu obsahu a na důkaz toho ji podepisují.

(6) Tato smlouva podléhá schválení členy příkazce rovněž hlasováním ,,per rollam".
Tomuto schválení podléhají i její případné změny.

ZapŤíkazce PŤíkazník


