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. 3/2022
Pro odměňování členů volených orgánů družstva a poskytování jiných
plnění ve prospěch těchto osob
I.
Předmět úpravy
Tato směrnice upravuje odměňování členů volených orgánů družstva z nákladů družstva za
výkon jejich funkce v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
II.
Odměna za výkon funkce členům představenstva a kontrolní komise
1. Členové představenstva a kontrolní komise mají nárok na následující odměnu:
a) členové představenstva mají nárok na odměnu v rozmezí od 200 tisíc Kč do 250 tisíc
Kč ročně pro celé představenstvo.
b) členové kontrolní komise mají nárok na odměnu v rozmezí od 40 tisíc Kč do 60 tisíc Kč
ročně pro celou kontrolní komisi.
2. Limit funkcionářských odměn na období 12-ti následujících měsíců členům představenstva
a kontrolní komise schvaluje na návrh představenstva shromáždění delegátů.
3. Tuto odměnu lze členům představenstva a kontrolní komise vyplatit z nákladů družstva na
základě shromážděním delegátů schválené smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
nebo kontrolní komise.
4. Pokud funkce člena představenstva či kontrolní komise nebude trvat celé dané období, má
člen orgánu nárok na odměnu za toto období v poměrné výši.
III.
Odměna předsedům samospráv a zvoleným či jmenovaným domovním důvěrníkům
1. Předsedové samospráv mají nárok na odměnu v rozmezí od 100 Kč do 130 Kč / byt / ročně
pro celou samosprávu. Na roveň předsedům samospráv jsou pro tuto výplatu odměn
postaveni i zvolení či jmenovaní domovní důvěrníci dané samosprávy.
2. Limit těchto odměn za předešlý kalendářní rok předsedům samospráv a zvoleným či
jmenovaným domovním důvěrníkům na návrh představenstva schvaluje shromáždění
delegátů.

3. 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.
4. Pokud funkce předsedy samosprávy či činnost zvoleného nebo jmenovaného domovního
důvěrníka dané samosprávy nebude trvat celý kalendářní rok, má taková osoba nárok na
odměnu za tento rok v poměrné výši.
IV.
Jiná plnění ve prospěch členů volených orgánů
1. Vedle odměny uvedené v čl. II. a čl. III. má člen voleného orgánu nárok na tato další plnění:
a) nárok na mzdu jakožto zaměstnanec družstva na základě uzavřené pracovní smlouvy a
dále na:
- příspěvek na stravování a jiné příspěvky ze sociálního fondu, fondu odměn či
z nákladů družstva jako ostatní zaměstnanci družstva,
- příspěvek na penzijní připojištění jako ostatní zaměstnanci družstva,
b) odměny a mimořádné odměny na základě rozhodnutí družstva jakožto zaměstnavatele
či na základě rozhodnutí orgánu, jehož je členem.
c) pojistné z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce hrazené za
člena voleného orgánu ze strany družstva.
2. Předsedovi představenstva družstva, který je v postavení vedoucího k orgánům družstva a
faktickým vedoucím ve vztahu k zaměstnancům družstva se poskytují následující
prostředky pro výkon funkce:
a) služební motorové vozidlo; toto vozidlo je oprávněn předseda představenstva družstva
výjimečně užívat i pro soukromé účely.
b) služební mobilní telefon a úhrada za jeho používání v souvislosti s výkonem funkce.
V.
Náhrada nákladů
1. Člen voleného orgánu má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů (např. poštovné,
kancelářské potřeby, apod.) vzniklých při výkonu jeho funkce do výše předložených
příslušných účetních dokladů.
2. Členu voleného 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.
3. Členu voleného orgánu přísluší refundace mzdy od jeho zaměstnavatele za dobu potřebného
pracovního volna pro výkon funkce.
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. K tomuto dni se ruší v plném rozsahu směrnice č. 1/2018.

