SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE
Tato smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise (dále jen tato „Smlouva“) uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a § 60
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) mezi:
"STŘED", bytové družstvo
se sídlem Králodvorská 1085/12, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 48032646
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr vložka 1090
zastoupená
(dále jen „Společnost“)
a
Jméno a Příjmení , dat. nar.
trvale bytem
(dále jen „Člen“ a společně se Společností „Smluvní strany“)
čl. I
PŘEDMĚT SMLOUVY
(1) Předmětem této Smlouvy je úprava výkonu funkce člena kontrolní komise společnosti za odměnu uvedenou v článku III
této Smlouvy.
(2) Člen se zavazuje, že bude funkci člena kontrolní komise vykonávat osobně, řádně a s péčí řádného hospodáře.
čl. II
POVINNOSTI ČLENA A SPOLEČNOSTI
(1) Člen bude vykonávat svou funkci v souladu:
a) se zákonem o obchodních korporacích;
b) se stanovami Společnosti a dalšími vnitřními předpisy Společnosti;
c) s usneseními členské schůze Společnosti (s tím, že odpovědnost Člena jednat s péčí řádného hospodáře tímto není
dotčena);
d) s veškerými příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy;
e) s touto Smlouvou;
f) s péčí řádného hospodáře, tj. zejména s potřebnými znalostmi, pečlivě a s nezbytnou loajalitou vůči Společnosti;
g) se zásadami věrnosti vůči Společnosti.
(2) Člen jedná a řídí Společnost s péčí řádného hospodáře, jedná výlučně v její prospěch a rozhoduje jakožto člen kontrolní
komise Společnosti ve všech jejích věcech, jež jsou ze zákona nebo podle stanov svěřeny k rozhodování a schvalování
kontrolní komisi Společnosti. Člen je povinen si pro své úkony zajistit souhlas členské schůze Společnosti, je-li tak třeba
na základě zákona nebo stanov Společnosti. Člen se zavazuje, že bude veškeré své odborné znalosti a zkušenosti věnovat
výlučně Společnosti.
(3) Člen se zavazuje plnit své úkoly v sídle Společnosti a v rámci svých úkolů vykonávat pracovní cesty nutné k plnění povinností
vyplývajících z jeho funkce.
(4) Společnost je povinna:
a) vyplatit členu kontrolní komise odměny a náhrady dle čl. III této smlouvy, event. poskytnout další plnění, na které
plyne právo z právního předpisu nebo této smlouvy, anebo z vnitřního předpisu, který byl schválen členskou schůzí,
b) umožnit členu kontrolní komise výkon jeho činnosti v prostorách Společnosti,
c) předávat členu kontrolní komise včas všechny podklady a informace nezbytné pro řádný výkon jeho funkce,
d) umožnit členu kontrolní komise používat technická a komunikační zařízení Společnosti v rozsahu nezbytném pro řádný
výkon jeho funkce.
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čl. III
ODMĚNA
(1) Výkon funkce člena představenstva se sjednává jako bezúplatný, nerozhodne-li členská schůze jinak.
(2) Vedle odměny dle odstavce 1 tohoto článku této smlouvy má člen představenstva nárok na náhradu účelně vynaložených
a skutečně prokázaných výdajů spojených s výkonem jeho funkce.
(3) Člen se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Společnost o jakýchkoli překážkách, jež mu mohou bránit ve výkonu
jeho funkce, a sdělit Společnosti důvod a předpokládanou délku trvání takové překážky.
čl. IV
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ JEJÍ ÚČINNOSTI
Tato Smlouva automaticky zaniká uplynutím funkčního období Člena nebo dřívějším ukončením výkonu funkce Člena. Výkon
funkce Člena skončí a tato Smlouva zaniká odstoupením Člena z funkce, odvoláním Člena, vyloučením Člena z funkce anebo
v dalších případech stanovených platnými právními předpisy. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení článku V a článku VI
odstavce 1 zůstanou v platnosti i po ukončení platnosti této Smlouvy.
čl. V
VRÁCENÍ DOKUMENTŮ
Člen je po skončení této Smlouvy povinen bezodkladně předat Společnosti veškeré dokumenty v držení Člena náležející nebo
týkající se Společnosti. Člen je rovněž povinen vrátit Společnosti veškeré pracovní prostředky a předměty, jež mu byly přenechány k používání nebo jinak poskytnuty ze strany Společnosti v souvislosti s výkonem funkce Člena, a to nejpozději do
deseti (10) dnů od skončení této Smlouvy. Člen není v žádném případě oprávněn uplatňovat k dokumentům ani jiným věcem uvedeným v tomto článku zadržovací právo.
čl. VI
OSTATNÍ USTANOVENÍ
(1) Člen nesmí sdělovat žádné třetí osobě jakékoli informace o své Odměně, obchodních tajemstvích Společnosti, dalších případných odměnách a požitcích Člena hrazených Společností, ani žádné jiné důvěrné informace související se Společností.
(2) Člen je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 722 ve spojení s § 710 ZOK. V rozsahu, ve kterém jsou následující
omezení v souladu se ZOK, stanovami Společnosti a s jakýmikoli rozhodnutími členské schůze Společnosti, se Člen zavazuje, že po dobu výkonu funkce Člena nebude:
a) Člen kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného.
b) Člen kontrolní komise nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti
nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož
členy jsou pouze jiná družstva.
c) Člen kontrolní komise nesmí být současně členem kontrolní komise Společnosti nebo jinou osobou oprávněnou podle
zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.
čl. VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy bude schválena
členskou schůzí Společnosti.
(2) Tato Smlouva představuje úplné ujednání Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy a ujednání uzavřené mezi Smluvními stranami. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jakákoliv dohoda mezi Smluvními stranami upravující práva a povinnosti Smluvních stran týkající se pracovněprávního vztahu Člena ke Společnosti (ať uzavřená
před či po dni této Smlouvy) tímto není dotčena.
(3) Smluvní strany souhlasí, že učiní veškerá opatření k dosažení smírného řešení jakéhokoli sporu vzniklého z této Smlouvy.
V případě, že nebude smírné řešení možné, bude spor s konečnou platností předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
(4) Tato Smlouva byla vyhotovena a uzavřena ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém.
(5) Veškeré změny a dodatky této Smlouvy musejí mít písemnou formu a lze je uzavřít výlučně na základě vzájemné dohody
Smluvních stran s tím, že podléhají schválení ze strany členské schůze Společnosti.
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(6) Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým nebo neúčinným, nebudou tím zbývající ustanovení
této Smlouvy dotčena. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, zdánlivé nebo neúčinné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovém neplatnému, zdánlivému nebo neúčinnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem.
(7) Tato Smlouva je sjednána a řídí se právním řádem České republiky.
Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany níže uvedeného dne připojily své podpisy.
V Praze dne
________________

________________

"STŘED", bytové družstvo

jméno a příjmení
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