
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle ustanovení § 2430 a násl. zák.č. 89/2012
Sb. NOZ

1. Zemědělské družstvo Netřebice, IČ: 00109975,
se sídlem v Netřebicích 131, PSČ 382 32, 
zastoupené předsedou představenstva ………….. a  členem představenstva……………..,
družstvo  je  zapsáno  v obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem  v Českých
Budějovicích oddíl Dr XXXXII, vložka 2326

 (dále jen „příkazce“)

a

1. …………………… člen představenstva, místopředseda představenstva, nar…………..,
bytem ……………………….

(dále jen „příkazník“)

tuto 

P Ř Í K A Z N Í    S M L O U V U

Čl. I.

Předmětem této smlouvy je výkon funkce statutárního orgánu - člena představenstva u
příkazce. 

Příkazník se zavazuje provádět veškeré činnosti související s výkonem funkce člena
představenstva a místopředsedy představenstva tak, jak toto má na mysli ust. § 705 a násl.
zák. č. 90/2012 Sb., jakož i stanovy příkazce. Dále pak se zavazuje, že bude ve smyslu § 707
zák.  č.  90/2012 Sb.  zajišťovat  řádné účetnictví,  předkládat  členské schůzi  účetní  závěrku,
návrh  na  rozdělení  zisku  event.  úhrady  ztráty  a  dále  v případě  potřeby  bude  zastupovat
příkazce navenek. 

Čl. II.

Příkazník je povinen vykonávat činnost pro příkazce poctivě a pečlivě, podle svých
schopností, tak jak je toto uvedeno v ust. § 2432 NOZ. 

Čl. III.

Za provedení sjednané činnosti uvedené v čl. I. této smlouvy přísluší příkazníkovi sjednaná
odměna ve výši 2. 000,- Kč za zasedání představenstva a za výroční členskou schůzi a dále,
pokud není zaměstnancem družstva, 100,- Kč za jednu hodinu ostatní činnosti (např. účast na
inventurách apod.), mimo účasti na zasedání představenstva. Tyto částky jsou splatné vždy do
15. dne následujícího měsíce a to převodem na bankovní účet příkazníka, který si určí.



Čl. IV.

Příkazník  pak  odpovídá  za  škodu  příkazci,  kterou  by  mu  způsobil  porušením
povinnosti při výkonu funkce včetně ručení věřiteli příkazce, tak jak to má na mysli ust. § 159
zák. č.89/2012 SB., občanský zákoník. 

Čl. V. 

Příkazník  bere  na  vědomí,  že  bude  respektovat  zákaz  konkurence  při  výkonu své
funkce tak, jak to má na mysli ust. § 710 zák. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích a
bere  na  vědomí  a  zavazuje  se  informovat  bez  zbytečného  odkladu  ostatní  členy
představenstva příkazce, pokud by se dozvěděl, že může při výkonu funkce a činnosti dle této
smlouvy dojít ke střetu jeho zájmů se zájmem příkazce. Rovněž tak obdobně bude postupovat,
pokud  by  se  jednalo  o  možný  střet  zájmů  osob  jemu  blízkých  nebo  jím  ovlivněných  či
ovládaných. 

Čl. VI.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou tj. po dobu výkonu funkce příkazníka jako
člena představenstva, místopředsedy představenstva, počínaje dnem 26. 05. 2017.

Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to v souvislosti s odstoupením ze
své  funkce,  z člena  představenstva  příkazce.  Toto  však  nesmí  učinit  v době,  která  je  pro
příkazce nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a příkazník je povinen toto oznámit
představenstvu  příkazce,  když  jeho  funkce  pak  skončí  uplynutím  volebního  období,  od
doručení tohoto oznámení. 

Tato  smlouva  zaniká  rovněž  v případě,  že  příkazník  bude  odvolán  z funkce  člena
představenstva členskou schůzí

Čl. VII.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.

Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím
obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a
že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.

V Netřebicích dne ....................

…………………………………      …………………………..
Zemědělské družstvo Netřebice             

 (příkazce)  (příkazník)


