
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
uzavřená v souladu ust. § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, níže uvedeného dne 

měsíce a roku mezi smluvními stranami

Název: Bytové družstvo, Kneslova, družstvo.
IČ: 262 23 643
Sídlo: Kneslova 1191/5a, Brno 
Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, Dr 3287
Zastoupena: Vladimírem  Šperkou,  předsedou  představenstva  a  Ing.  Františkem 

Vlachem, místopředsedou představenstva

dále též jako „družstvo“ 

a

Jméno a Příjmení: Ing. Jiří Konečný
trvale bytem: Kneslova 1191/5a, Brno 
dat. nar.: 24.2.1968
Bankovní spojení:      ………………/….   

dále též jako „člen kontrolní komise“

I.
Úvodní ustanovení

1. Tato  smlouva  o  výkonu  funkce  (dále  jen  „smlouva“)  upravuje  vztahy  mezi  družstvem 
a členem její kontrolní komise. 

2. Člen kontrolní komise přebírá na základě této smlouvy závazek vykonávat pro družstvo tuto 
funkci v plném rozsahu stanoveném právními předpisy a stanovami družstva, za podmínek 
stanovených touto smlouvou.

3. Družstvo se zavazuje vytvářet členovi kontrolní komise podmínky pro výkon jeho funkce, 
stanovené  právními  předpisy  a  stanovami  družstva,  a dále  mu  za  výkon  jeho  funkce 
poskytovat odměnu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

4. Člen kontrolní komise prohlašuje, že je způsobilý k výkonu této funkce a bere na vědomí, že 
podmínky sjednané v této smlouvě jsou závazné pro smluvní strany ode dne jejího podpisu 
oběma smluvními stranami.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Člen kontrolní komise se zavazuje vykonávat funkci člena kontrolní komise s péčí řádného 
hospodáře,  plnit  usnesení  členské schůze či  jiných oprávněných orgánů družstva.  Dále  se 
zavazuje,  že  funkci  člena  kontrolní  komise  bude  vykonávat s nezbytnou  loajalitou 
i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

2. Člen kontrolní komise se zavazuje účastnit se jednání orgánu družstva, do něhož byl zvolen, 
jakož i členských schůzí družstva.

3. Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je 
pro  družstvo  nevhodná.  Člen  kontrolní  komise  oznámí  své  odstoupení  orgánu,  který  jej 
zvolil,  a  jeho  funkce  končí  uplynutím  jednoho  měsíce  od  doručení  tohoto  oznámení, 
neschválí-li  příslušný orgán družstva na žádost  odstupujícího člena kontrolní  komise  jiný 
okamžik zániku jeho funkce. 



III.
Odměna 

1. Členovi kontrolní komise přísluší za výkon funkce člena kontrolní komise odměna v podobě 
peněžitého  plnění,  a  to  částka  ve  výši  450,-  Kč  měsíčně  (slovy:  čtyři  sta  padesát  korun 
českých).

2. Odměna je splatná vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce na účet člena kontrolní  
komise uvedený v záhlaví této smlouvy. 

3. Jiné plnění, než na které členovi kontrolní komise plyne právo na základě právního předpisu,  
této smlouvy, lze poskytnout členovi kontrolní komise pouze se souhlasem členské schůze.

IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a pozbývá platnosti  ke dni ukončení funkce člena 
kontrolní komise, ať už uplynutím funkčního období bez opětovaného zvolení člena  kontrolní 
komise do jeho funkce nebo jiným způsobem zániku funkce člena kontrolní komise v souladu se 
stanovami družstva a právními předpisy. 

V.
Závěrečná ustanovení

1. Návrh  této  smlouvy  o  výkonu  funkce  byl  schválen  usnesením  členské  schůze  ze  dne 
8.7.2014.

2. Změny nebo doplňky této smlouvy mohou být sjednány pouze písemnou dohodou smluvních 
stran, přičemž tyto změny a doplňky musí být schváleny usnesením členské schůze družstva.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

4. Tato smlouva je  sepsána ve dvou vyhotoveních,  z  nichž každá smluvní  strana obdrží  po 
jednom.

V ………… dne ………

 ……………………………………….. ….………………………………...
Za Bytové družstvo, Kneslova, družstvo Ing. Jiří Konečný  
Vladimír Šperka, 
předseda představenstva

……………………………………………..
Za Bytové družstvo, Kneslova, družstvo
Ing. František Vlach, 
místopředseda představenstva
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