
Smlouva o výkonu funkce 
člena představenstva společnosti

uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích) dle § 777 odst. 3 tohoto zákona, uzavřená dle § 59 a násl. zákonu o 

obchodních korporacích

Agrochemický podnik Mstětice, a.s. se sídlem Mstětice 32, 250 91 Zeleneč,
IČ: 46356151, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 
1873, zastoupené Ing. Radkem Kladivou, předsedou představenstva, Ing. Václavem 
Kopeckým, místopředsedou představenstva
na straně jedné jako společnost
a
2. ..........................................................., datum narození ................................, 
bytem …………......................
na straně druhé jako člen představenstva

I. 
Předmět smlouvy

1. Člen představenstva společnosti se na základě této smlouvy zavazuje zajišťovat činnosti 
související s výkonem jeho funkce a to za odměnu sjednanou v bodě III. této smlouvy.
2. Obsahem této činnosti je zejména :
- plnění usnesení valné hromady společnosti
- zajišťování obchodního vedení společnosti, snaha o zhodnocování majetku a ekonomickou
efektivnost společnosti
- odborné posuzování materiálů projednávaných v orgánech společnosti.
- zjišťování příslušných podkladů pro tato jednání, účast na nich a na dalších souvisejících 
jednáních. 

II.
Práva a povinnosti účastníků

1. Členem představenstva nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o 
živnostenském podnikání, ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování 
živnosti. Kdo se má stát členem představenstva, předem společnost informuje, zda ohledně 
jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 
letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo 
řízení podle § 63 až 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích) nebo zda u něho není dána jiná překážka funkce. 

2. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře ve 
smyslu ust. § 52 a násl. zákona o obchodních korporacích. 

3. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž 
prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu.        

4. Další práva a povinnosti člena představenstva vyplývají ze stanov společnosti, z ustanovení 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) a z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. Společnost se zavazuje poskytnout členu představenstva společnosti podklady potřebné pro 
jím vykonávanou funkci, vytvářet podmínky pro jeho činnost spočívající zejména v 



poskytování potřebných prostor a možností využití nezbytných technických zařízení a 
pomůcek.

III. 
Odměna

Společnost se zavazuje členu představenstva společnosti vyplácet za jím  vykonávanou  
činnost  měsíční odměnu ve výši ……………….Kč. 
Odměna je splatná vždy do 15-tého dne následujícího měsíce.

IV. 
Doba trvání smlouvy.

Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena orgánu společnosti.

V.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení 
smlouvy.

2. Dosavadní smlouva o výkonu funkce sjednána mezi účastníky se ruší a nahrazuje se touto 
smlouvou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy.

3. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být činěny pouze písemně a to na základě 
dohody obou smluvních stran, která musí být podepsána oběma smluvními stranami, 
průběžně číslována a řazena.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu dokonale pročetly, že smlouva byla sepsána 
podle jejich pravé a svobodné vůle, že se smlouvou v plném rozsahu souhlasí a na důkaz 
souhlasu ji podepisují.

V ................. dne .............. V .............. dne ……........

                                                                               Za Agrochemický podnik Mstětice

……………………………………….                    .............................................................
člen představenstva            předseda představenstva

............................................................
                                                                               místopředseda představenstva




