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          Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 
         uzavřená podle § 59 a nás. zák. č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

 (dále jen ZOK) 
 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli (y): 
 
 
Název ( obchodní firma ) ……….. IČ: ……………. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  …………….. 
v oddíle …, ve vložce  ………….. 
se sídlem: ………………………. 
zastoupena  ……………………… 
( dále jen „společnost“ ) 
 
a 
 
Jméno a příjmení………………….., datum narození:  ………….. 
bytem …………………………….. 
( dále jen „člen  představenstva“ ) 
 
 
tuto  
 
  smlouvu o výkonu funkce člena představenstva  
 
      I.  
 
1.1 Člen představenstva byl s účinnosti ke dni …….. v souladu s příslušnými 

ustanoveními stanov  a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce 
člena představenstva společnosti.  

1.2 Smluvní strany mají zájem upravit touto smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti 
vyplývající z výkonu funkce člena představenstva společnosti. 

1.3 Vztah mezi obchodní společnosti a členem statutárního orgánu se řídí přiměřeně 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku o příkazu, a proto tato 
smlouva upravuje jen vztahy zákonem neupravené a svěřené ve smyslu § 60 ZOK 
smlouvě o výkonu funkce.  

1.4 Člen představenstva se touto smlouvou zavazuje, že bude povinnosti člena 
představenstva vyplývající pro něj ze zákona a stanov společnosti vykonávat s péčí 
řádného hospodáře.  

 
 

II. 
 

2.1     Odměna člena představenstva za výkon funkce člena představenstva společnosti činí 
5.000,- Kč hrubého měsíčně (slovy: pěttisíckorunčeských). Odměna je splatná 
měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni vznikl nárok, a 
to v pravidelném termínu výplat mezd ve společnosti a bude hrazena na bankovní účet 
člena představenstva č. ……………………. .  
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III. 
 

3.1 Člen představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje : 
- dodržovat zákaz konkurence dle § 441 a násl. ZOK; 
- nezneužívat  či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve společnosti, jakož i 
 o všech otázkách, které podléhají služebnímu a obchodnímu tajemství a jejich 
 zveřejnění by mohlo způsobit újmu společnosti. 
 
3.2 Člen představenstva se zavazuje dodržovat zákaz konkurence i povinnost mlčenlivosti 

po dobu nejméně šesti měsíců ode dne skončení výkonu funkce člena představenstva. 
Člen představenstva nebude zejména :  

- zastávat funkce statutárního, kontrolního nebo jiného orgánu nebo člena takového 
 orgánu v žádné právnické osobě  na území České republiky, která má stejný či    
obdobný předmět podnikání. Tento zákaz se vztahuje i na poskytování poradenské a 
 konzultační činnosti.  

- podnikat jako fyzická osoba v oblasti výkonu konkurenčních činnosti a ani jinak 
 vykonávat konkurenční činnost ani se přímo či nepřímo účastnit jejího výkonu 
 například i jako zaměstnanec osoby vykonávající konkurenční činnost.   
 

 
IV. 
 

4.1 Tato smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce člena představenstva jako člena 
 představenstva společnosti. 
 
4.2 Doba výkonu funkce člena představenstva jako člena představenstva společnosti podle 
 této smlouvy také uplyne; 
- odvoláním člena představenstva z funkce valnou hromadou; 
- odstoupením člena představenstva z funkce člena představenstva společnosti; 
- dnem, kterým člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně 
 závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li 
 tyto právní předpisy jinak.  
 
4.3 Pokud bude doba výkonu funkce člena představenstva jako člena představenstva 
 společnosti  ukončena podle čl. 4.2 této smlouvy, má člen představenstva nárok na 
 poměrnou část své odměny podle čl. 2.1 výše, která odpovídá skutečné době výkonu 
 jeho funkce. 
 
4.4 V případě ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu je člen představenstva povinen 
 zdržet se jakéhokoli jednání za  nebo jménem společnosti a je povinen řádně předat 
 svou funkci.  
 Zejména je v této souvislosti  člen představenstva povinen:  
- informovat představenstvo o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s 
 ukončením jeho povinností člena představenstva společnosti; 
- vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke společnosti (např. 
 smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.); 
- vrátit společnosti veškeré věci, které obdržel v souvislosti s výkonem své funkce.  
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      V. 
 
5.1 Člen představenstva prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této smlouvy vůči společnosti  
 žádná nevypořádaná práva ani nároky ve vztahu ke své odměně za výkon funkce člena 
 představenstva  společnosti, vyjma nároky, které vyplývají z dosud uzavřené smlouvy 
 podle § 66d obch. zákoníku a které se ke dni účinnosti této smlouvy ruší.  
 
5.2 Tato smlouva nabývá platnosti  dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
 dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti.  
 
5.3 Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinnosti 
 vyplývajících z této smlouvy třetí osobu.  
 
5.4 Člen představenstva nese plnou odpovědnost za veškeré škody, náklady a výdaje, které 

 společnosti vzniknou v důsledku porušení toto smlouvy.  
 
5.5 V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy bude neplatné, nezákonné či 
 nevymahatelné, zůstanou  ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany  se 
 zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí 
 ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.  
 
5.6 Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být 

schváleny  valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.  
 
5.7 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech a českém jazyce, z nichž 

každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) jejím 
stejnopise.  

 
      VI.  
 
 Smluvní strany prohlašují, že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně a na 
důkaz toho připojují své podpisy.  
 
        
 
V Českém Meziříčí,  dne ………………   
 
 
 
 
 
……………………………………………                  ………………………………………… 
                    společnost                                                            člen představenstva 


