STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PRACHATICE
sídlo Husinec, Husova 3, 384 21 Husinec, IČ: 00038750
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl DrXXXXIII vložka 52
č.ú. 1689508/0300, tel: 388 331 186,
e-mail: sbdprachatice@cbox.cz

Směrnice č. 4/2022
Zásady pro odměňování členů volených orgánů družstva a zvolených či
jmenovaných domovních důvěrníků

A. Zásady pro odměňování členů představenstva a kontrolní komise
I.
Základní ustanovení
1. Funkcionářům družstva lze za jejich činnost při výkonu funkce v představenstvu a kontrolní
komisi družstva poskytovat funkcionářskou odměnu z nákladů družstva v rámci pro tento
účel schváleného limitu na období 12-ti následujících měsíců nejvyšším orgánem družstva,
který vychází z platné „Směrnice pro odměňování členů volených orgánů družstva a
poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“, a to v členění pro představenstvo a
kontrolní komisi družstva.
2. Členové představenstva a kontrolní komise budou za výkon své funkce v souladu s čl. 64
odst. 2) písm. f) stanov družstva odměňováni na základě shromážděním delegátů schválené
smlouvy o výkonu funkce.
3. Odměny mohou podléhat zdanění a odvodům dle příslušných obecně závazných právních
předpisů.
II.
Odměňování členů představenstva
1. Má se za to, že se členové představenstva k výkonu své funkce budou scházet 11x ročně.
2. Členové představenstva a předseda kontrolní komise budou odměňováni za výkon své
funkce dle následujících pravidel:
a) členové představenstva a předseda kontrolní komise, který se bude účastnit schůze
představenstva budou pobírat odměnu za účast na každé schůzi představenstva ve výši
uvedené ve smlouvě o výkonu funkce, jež bude vycházet z limitu stanoveného
shromážděním delegátů pro odměňování členů volených orgánů na dané období. Výši
odměny členům představenstva a předsedovi kontrolní komise, jež bude uvedena ve
smlouvě o výkonu funkce navrhne předseda představenstva a výši odměny předsedy
představenstva navrhnou ostatní členové představenstva.

b) v případě, že by nějaké finanční prostředky určené pro dané období k výplatě odměn
členům představenstva zbyly a schůzí se konalo v daném roce více, pak se tyto
nevyčerpané prostředky v poměru a s přihlédnutím k výši jednotlivých odměn za účast
na jedné schůzi představenstva rozdělí mezi členy představenstva a předsedu kontrolní
komise, kteří se účastnili dalších schůzí představenstva.
c) v případě, že by i po vyplacení odměn dle čl. II. odst. 2. písm. b) této směrnice nebyl
daný finanční limit vyčerpán, pak budou tyto nevyčerpané prostředky sloužit jako
rezerva na zvláštní odměny členům představenstva. Přiznání zvláštní odměny
kterémukoliv členovi představenstva, který se významně podílel na plnění úkolů a
pozitivních výsledcích družstva v hodnoceném období, může navrhnout kterýkoliv člen
představenstva. Nevyčerpané prostředky se převedou do následujícího období jako
rezerva na zvláštní odměny.
3. Tyto odměny budou vypláceny členům představenstva a předsedovi kontrolní komise
z nákladů družstva v termínu stanoveném pro výplatu mezd zaměstnanců družstva
následující měsíc po měsíci, v němž nárok na výplatu odměny nastal.
III.
Odměňování členů kontrolní komise
1.

Má se za to, že se členové kontrolní komise budou k výkonu své funkce scházet 7x ročně.

2. Členové kontrolní komise budou odměňováni za výkon své funkce dle následujících
pravidel:
a) členové kontrolní komise budou pobírat odměnu za účast na každé schůzi kontrolní
komise ve výši uvedené ve smlouvě o výkonu funkce, jež bude vycházet z limitu
stanoveného shromážděním delegátů pro odměňování členů volených orgánů na dané
období. Výši odměny členům kontrolní komise, jež bude uvedena ve smlouvě o výkonu
funkce navrhne představenstvo družstva.
b) v případě, že by nějaké finanční prostředky určené pro dané období k výplatě odměn
členům kontrolní komise zbyly a schůzí se konalo více, pak se tyto nevyčerpané
prostředky v poměru a s přihlédnutím k výši jednotlivých odměn za účast na jedné
schůzi kontrolní komise rozdělí mezi členy kontrolní komise, kteří se účastnili dalších
schůzí kontrolní komise.
d) v případě, že by i po vyplacení odměn dle čl. III. odst. 2 písm. b) této směrnice nebyl
daný finanční limit vyčerpán, pak budou tyto nevyčerpané prostředky sloužit jako
rezerva na zvláštní odměny členům kontrolní komise. Přiznání zvláštní odměny
kterémukoliv členovi kontrolní komise, který se významně podílel na plnění úkolů
v hodnoceném období, může navrhnout kterýkoliv člen kontrolní komise. Nevyčerpané
prostředky se převedou do následujícího roku jako rezerva na zvláštní odměny.
3. Tyto odměny budou vypláceny členům kontrolní komise z nákladů družstva v termínu
stanoveném pro výplatu mezd zaměstnanců družstva následující měsíc po měsíci, v němž
nárok na výplatu odměny nastal.

B. Zásady pro odměňování předsedů samospráv a zvolených či jmenovaných
domovních důvěrníků
I.
Základní ustanovení
Předsedům samospráv lze za jejich činnost při výkonu funkce poskytovat funkcionářskou
odměnu z nákladů družstva v rámci limitu schváleného za předcházející kalendářní rok pro
tento účel nejvyšším orgánem družstva, který vychází z platné „Směrnice pro odměňování
členů volených orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“. Na roveň
předsedům samospráv jsou pro tuto výplatu odměn postaveni i zvolení či jmenovaní domovní
důvěrníci dané samosprávy.
II.
Odměňování předsedů samospráv a zvolených či jmenovaných domovních důvěrníků
Předsedové daných samospráv a zvolení či jmenovaní domovní důvěrníci budou odměňováni
z finančních prostředků určených k výplatě odměn dle následujících pravidel:
a) předseda každé samosprávy bude za výkon své funkce, a na roveň jemu postavení zvolení
či jmenovaní domovní důvěrníci, pobírat odměnu ve výši v rozmezí od 100,- Kč do 130,Kč / byt / ročně pro všechny odměňované osoby dané samosprávy.
b) odměna je splatná vždy v průběhu tří následujících měsíců poté, co byla schválena účetní
závěrka a rozdělení zisku za předcházející účetní období shromážděním delegátů a tuto
výplatu odměn v souladu se zákonem o obchodních korporacích schválila následná schůze
představenstva.

Tato směrnice byla projednána na schůzi představenstva dne 25. března 2022 s doporučením
ke schválení shromáždění delegátů.
Tato směrnice byla schválena shromážděním delegátů dne 27. května 2022 a tímto dnem rovněž
nabývá i účinnosti.

