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RUŽSTEVNÍ SM ĚRNICE

Zásady pro poslrytování odměn funkcionářům orgánů Stavebního bytového druŽstva
Jindřichův Hradec
(platné pro oMobíod roku 2014 doplněné v roce 2017)

A) Odměnv pro funkcionáře orqánů družstva ve smvslu ustanovení § 6t

(iiná plnění
ve prospěch člena orgánu) zákona č.90l20LZ Sb, (zákon o obchodních korporacích a družstvech)

I.

ákladní ustanovení

1) Funkcionářům družsNalzezajejich činnost při rnýkonu funkce v představenstvu a kontrolní komisi
družstva poslrytovat funkcionářskou odměnu z finančníchprostředků SBD v rámci limitu
schváleného pro tento účelnejvyššímorgánem družstva pro příslušnéročníoMobí.
2) Odměny podléhajízdaněníaodvodům dle příslušných obecně závazných předpisů.

II. Limit funkcionářských odměn

Celkovou výši finančníchprostředků určených jako limit pro výplatu funkcionářských odměn
v příslušnémroce schvaluje shromáždění delegátů na návrh představenstva družstva a to v členění
pro představenstvo a kontrolní komisi družsWa.

ilI.

Výše funkcionáfukých odměn

1) V rámci schváleného limitu finančníchprostředků pro výplatu funkcionářshých odměn v příslušném

roce schvaluje jejich konkrétnívýši pro jednotlivé funkcionáře (s přihlednutím k rozsahu jimi
zajišťovaných úkolů)shromáždění delegátů na doporučujícínávrhy představenstva a kontrolní
komise (vycházejkíz návrhů předsedů těchto orgánů) pro uzavřenísmluv o výkonu funkce.
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Navrhovaná výše ročníchodměn a ieiich
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3 Rezerva pro možnost přiznání zvláštních odměn:
3.1) pro možnost přiznání zvláštníodměny pro funkcionáře družstva, kteří se rnfznamně podíleli na
plnění úkolůa pozitivních výsledcích družstva v hodnoceném období je ponechávána k
rozdělenífinančnírezerva dle odst. 2.1 e) a 2.2 c),

rnýplatním termínu proplacena (po provedeném zdanění a odvodech), za předpokladu splnění dále

uvedených podmínek:

- na

tiskopisech dohod

o provedení práce

předaných družstvem budou vyplněny veškerézde

požadované údaje;
- odměny budou vyplaceny výhradně bezhotovostně;
- celková rnýše odměny na jedné dohodě bude zaokrouhlena na celé 100,-Kč,

vI. závěrečná ustanovení
Tyto změny doplňují a pozměňují znění Vnitrodružstevní směrnice " Zásady pro poslrytování odměn
funkcionářům orgánů SBD J. Hradec" schválené shromážděním delegátů 27, 05. 20t4 a doplněné
usnesením shromážděnídelegátů 31.05. 2017 s účinnostíod01. 06,ZOL7.
Projednáno na jednání představensfua
shromáždění delegátů 3t, 05. 2017,

4l2aů a

kontrolní komisí 5lZ017 s doporučenímke schválení

předseda představensWa
SBD J. Hradec

fr,*,U,'r,4r,=
Matylda Kulhánková, předseda KK SBD J, Hradec

