Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
IČ: 48171590

Podklad k bodu číslo 8 jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 17.6.2014

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE, PŘEDSTAVENSTVO
Smluvní strany:
1. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28, IČ: 48171590, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 957, zastoupená
………………………………
(dále jen „společnost“)
2. ……………………………, nar. ………………………, bytem ………………………………………………………
(dále jen "člen představenstva")
uzavírají tuto
smlouvu o výkonu funkce:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Člen představenstva se zavazuje vykonávat svoji funkci v představenstvu společnosti a společnost se
zavazuje platit za to členu představenstva úplatu.
Společnost se zavazuje:
a) poskytovat členu představenstva potřebnou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu
s občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a se stanovami společnosti,
b) poskytovat členu představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon funkce,
c) poskytovat členu představenstva úplatu za výkon funkce,
d) poskytovat členu představenstva náhradu prokazatelných a nutných hotových výdajů v souvislosti s
výkonem funkce.
Člen představenstva se zavazuje:
a) dodržovat pravidla jednání členů orgánu ve smyslu § 51 až 53 zákona o obchodních korporacích,
b) dodržovat pravidla o střetu zájmů ve smyslu § 54 až 57 zákona o obchodních korporacích,
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám
by mohlo společnosti způsobit škodu,
c) řídit se při výkonu funkce zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu
s právními předpisy a stanovami.
Členu představenstva náleží za výkon jeho funkce úplata, kterou tvoří odměna a podíl na zisku
(tantiéma). Úplata nenáleží v případech stanovených zákonem o střetu zájmů.
Výši odměn a tantiém upravuje článek 23 stanov společnosti a pravidla pro odměňování členů
představenstva a dozorčí rady schválená valnou hromadou dne 19. 6. 2012.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích. Společnost obdrží 2 a člen představenstva 1 vyhotovení.
Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu.
Právní poměry založené touto smlouvou se řídí zejména ustanoveními § 59 až 62 zákona o obchodních
korporacích. Podpůrně se použijí ustanovení o příkazu ve smyslu občanského zákoníku.
V Chrudimi dne

..............................................................
společnost

.............................................................
člen představenstva

