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Čl. 1
Předmět úpravy
Tato směrnice upravuje odměňování členů volených orgánů družstva za výkon jejich funkce.
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Čl. 2
Odměna za výkon funkce
Členové orgánů družstva mají nárok na následující odměnu:
a) členové představenstva mají nárok na odměnu max. 100 tis. Kč ročně pro celé představenstvo
b) členové kontrolní komise mají nárok na odměnu max. 20 tis. Kč ročně pro celou kontrolní komisi
Členové výboru samosprávy mají nárok na odměnu 100 Kč / byt / ročně pro celý výbor samosprávy
Odměna je splatná vždy do 30. dne následujícího kalendářního měsíce po SD.
Pokud funkce člena orgánu družstva nebude trvat celý kalendářní rok, má člen orgánu nárok na
odměnu za tento rok v poměrné výši.
Čl. 3
Jiná plnění ve prospěch členů orgánu
Vedle odměny uvedené v čl. 2 má člen orgánu nárok na tato další plnění:
a) nárok na mzdu jakožto zaměstnanec družstva na základě pracovní smlouvy
a dále:
- příspěvek na stravování a jiné příspěvky ze sociálního fondu družstva jako ostatní zaměstnanci
družstva
- příspěvek na penzijní připojištění jako ostatní zaměstnanci družstva.
b) pojistné z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce hrazené za člena orgánu
ze strany družstva.
Předsedovi představenstva se poskytují následující prostředky pro výkon funkce:
a) služební osobní motorové vozidlo; člen orgánu je oprávněn užívat vozidlo výjimečně i pro
soukromé účely
b) služební mobilní telefon a úhradu za jeho používání v souvislosti výkonem jeho funkce.
Čl. 4
Náhrada nákladů
Člen orgánu má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů (např. poštovné, kancelářské
potřeby) vzniklých při výkonu jeho funkce do výše předložených příslušných účetních dokladů.
Členu orgánu přísluší náhrada cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ve stejné
výši jakou stanoví právní předpisy pro zaměstnance v pracovním poměru.
Členu orgánu přísluší refundace mzdy od jeho zaměstnavatele za dobu potřebného pracovního volna
pro výkon funkce.
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