Zemědělské družstvo VESELAN, Milokošť 314, 698 01 Veselí nad
Moravou, IČ 469 68 067

SMĚRNICE
pro odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění
ve prospěch těchto osob

I.
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje odměňování členů volených orgánů družstva za výkon
jejich funkce.
2. Objem finančních prostředků určených na odměny členů orgánů družstva je
stanoven ročním rozpočtem družstva. Jejich výši a pravidla pro jejich určení
schvaluje členská schůze.
II.
Odměna za výkon funkce
1. Celková výše odměn dle odst. 1. pro funkční období za kalendářní rok je 900.
000,- Kč plus zákonem stanovené odvody. Objem finančních prostředků se
může zvýšit na základě rozhodnutí představenstva vždy k 1.1. následujícího
kalendářního roku o 10 %.
2. Členům představenstva a kontrolní komise náleží z celkové částky následující
plnění: předseda představenstva má nárok 50.000,- Kč měsíčně,
místopředseda představenstva má nárok na 4.500,- Kč měsíčně, člen
představenstva má nárok na 2 000,- měsíčně. Členům kontrolní komise
náleží: předseda kontrolní komise má nárok na 6000,- Kč ročně, členové
kontrolní komise mají nárok na 2.000,- Kč/ročně.
3. Předseda představenstva a předseda kontrolní komise jsou v odůvodněných
případech oprávněni předložit představenstvu družstva návrh na úpravu výše
odměny pro jednotlivé členy orgánů. I v tomto případě musí být dodržen
schválený celkový objem výše odměn pro příslušný rok.
4. Odměna členům orgánů družstva je splatná ve výplatním termínu družstva, a
to na účet člena.
5. Pokud funkce člena orgánu družstva nebude trvat celý kalendářní měsíc, má
člen orgánu nárok na odměnu za tento měsíc v poměrné výši.
III.
Jiná plnění ve prospěch členů orgánu
Vedle odměny uvedené v čl. II. má člen představenstva a kontrolní komise nárok na
tato další plnění:

a) mimořádnou odměnu v závislosti na plnění mimořádných úkolů na návrh
předsedy představenstva, případně předsedy kontrolní komise, mimořádnou
odměnu schvaluje představenstvo družstva.
b) Předseda představenstva, který současně zastává funkci předsedy družstva
má nárok na odměnu za řádný výkon své funkce a činnosti podle smlouvy o
výkonu funkce. Předseda představenstva má nárok na tzv. „13. plat“ (odměnu)
v případě, že hospodářský výsledek daného roku před zdaněním bude vyšší
jak 500 000 Kč. Výše této odměny bude stanovena po projednání
představenstvem. „13.plat“ nesmí být vyšší jak dvojnásobek průměrné měsíční
odměny. Zároveň po zúčtování souhrnu nároků třináctých platů nesmí být
hospodářský výsledek družstva záporný.
c) Předseda představenstva je oprávněn užívat osobní automobil, který je ve
vlastnictví družstva pro plnění služebních povinností. Dále je mu poskytnut ke
služebním účelům mobilní telefon a služební počítač.
d) Předsedovi představenstva náleží příspěvek na stravování, příspěvek na
penzijní připojištění a benefity ve stejném rozsahu příslušející zaměstnancům
ZD dle platných vnitrodružstevních předpisů.

Závěrečné ustanovení

Tato směrnice byla schválena členskou schůzí Zemědělského družstva VESELAN
schůzi konané dne ………………..
pod bodem usnesení č. ….
Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení.

Veselí nad Moravou dne 11. Června 2021

Karel Janík ml.
předseda představenstva

