SMĚRNICE Č. 2 / 2013
PRO ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ DRUŽSTVA
A POSKYTOVÁNÍ JINÝCH PLNĚNÍ VE PROSPĚCH TĚCHTO OSOB
Čl. 1
Předmět úpravy
1.

Tato směrnice upravuje odměňování členů volených orgánů družstva za výkon jejich funkce.
Čl. 2
Odměna za výkon funkce
1.

2.

Členové orgánů družstva s výjimkou předsedy představenstva mají nárok na roční odměnu.
a) Odměnu jednotlivých členů volených orgánů družstva stanoví představenstvo; souhrn
všech těchto odměn nepřesáhne 5% celkové částky předpisu poplatku na správu a
odměny za správu SVJ v předchozím kalendářním roce. Odměna podléhá srážkové
dani z příjmů fyzických osob.
b) Odměna předsedy samosprávy, nebo člena samosprávy činí v rozmezí 10,00Kč až
60,00Kč na jednu bytovou jednotku. Tuto odměnu schvaluje členská schůze a je
hrazena ze střediska příslušné samosprávy.

Odměna dle odstavce 1) písm. a) ve výši 1/12 je splatná vždy do 10. dne následujícího
kalendářního měsíce.

3. Odměna dle odst. 1) písm. b) předsedy samosprávy, nebo člena samosprávy je splatná vždy do
10. následujícího kalendářního měsíce dle požadavku jednotlivých samospráv na základě
zápisu z členské schůze samosprávy.
Čl. 3
Jiná plnění ve prospěch členů orgánů a náhrada nákladů
1.

Vedle odměny uvedené v čl. 1, odst. 1 má člen orgánu nárok na pojistné z pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce hrazené za člena orgánu ze strany
družstva v případech, kdy se taková úhrada pojistného považuje za nepeněžní plnění ve
prospěch člena orgánu (jedná se o případy, kdy je člen orgánu subjektem z pojistné smlouvy
zavázaným k úhradě pojistného).

2. Členu orgánu dle čl. 2 písm. a) přísluší náhrada cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho
funkce, a to ve stejné výši jakou stanoví právní předpisy pro zaměstnance v pracovním poměru.
Čl. 4
Odměna za výkon funkce předsedy představenstva, pokud vykonává funkci v celém rozsahu
podle čl. 74 písm. a), b), c) a čl. 75 stanov
1.

Předseda představenstva má nárok na roční odměnu ve výši 11,0% z celkové částky předpisu
poplatku na správu a odměny za správu od SVJ v předchozím kalendářním roce. Odměna
podléhá dani z příjmů fyzických osob, odvodům na sociální, nemocenské a zdravotní pojištění.
Odměna ve výši 1/12 je splatná vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

2. Předseda představenstva má nárok na plnění a náhrady podle čl. 3 této směrnice a dále na tato
další plnění :
a) příspěvek na stravování do výše 30,- Kč za každý odpracovaný pracovní den
b) právo čerpat dovolenou ve výši celkem 25 pracovních dnů za kalendářní rok.
3. Předsedovi představenstva se poskytují následující prostředky pro výkon funkce:
a) služební osobní motorové vozidlo;
b) služební mobilní telefon a úhrada za jeho používání v souvislosti výkonem jeho funkce;
c) služební notebook.
Čl. 5
Účinnost
1. Tato směrnice byla přijata představenstvem družstva dne 12.11.2013, schválena kontrolní komisí
dne 12.11.2013 a přijata shromážděním delegátů dne ………. a nabývá účinnosti dnem
účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Schváleno představenstvem dne 12.11.2013 č. usn.128/2013
Schváleno kontrolní komisí dne 12.11. 2013
Schváleno shromážděním delegátů dne …………..

