
Smlouva o výkonu funkce člena orgánu 

akciové společnosti RESPONO, a.s. 
 

 

uzavřená dle ust. § 59 a následujícími zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

mezi smluvními stranami 

 

RESPONO, a.s., se sídlem  Vyškov -město, Cukrovarská 486/16, 682 01 

zastoupená : ………………………………………………………………….. 

IČ 49435612   (dále jen Společnost) 

 

a 

 

členem představenstva a.s. 

p.                                                                        r.č.   

bytem   

 

 

 

                                                                    I. 

                                                      Předmět smlouvy 

 

      Výše jmenovaný se zavazuje vykonávat funkci člena představenstva ve stanoveném 

čtyřletém funkčním období v souladu se stanovami akciové společnosti  RESPONO, a.s. a 

příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

 

      Jako člen orgánu se zavazuje postupovat při zařizování veškerých záležitostí Společnosti 

s odbornou péčí, a to způsobem a za podmínek stanovených v § 51 - 52 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, zejména uskutečňovat svou činnost podle rozhodnutí a pokynů 

valné hromady a.s. v souladu se zájmy společnosti. 

 

 

 

                                                                    II. 

                                   Odměňování a úhrada nutných nákladů 

 

      Za výkon člena orgánu společnosti přísluší odměna ve výši stanovené zásadami 

pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady v souladu s rozhodnutím valné hromady 

o odměňování členů orgánů a.s. Výplata odměny nesmí být v rozporu s obecně závaznými 

právními předpisy. Společnost je povinna uhradit členům orgánů náklady nutně a účelně 

vynaložené při výkonu funkce. 

 

 

                                                                  III. 

                                                   Doba platnosti smlouvy                               

 

     Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena orgánu Společnosti ve čtyřletém funkčním 

období. 



IV. 

Povinnosti mlčenlivosti a zákazu konkurence 

 

    Člen představenstva se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech Společnosti, 

o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své působnosti člena představenstva Společnosti, 

zejména o záležitostech, kterých poskytnutí neoprávněné osobě by mohlo přivodit Společnosti 

újmu.  

 

     Člen představenstva se zavazuje taktéž k tomu, že informace, které získal při výkonu své 

funkce, nezneužije ve svůj prospěch, ani ve prospěch třetí osoby.  

 

     Pokud by člen představenstva porušil zákaz mlčenlivosti, vydá Společnosti prospěch nebo 

na ni převede práva, která tím získal. Tím není dotčena náhrada případné způsobené újmy.  

 

     Pro člena představenstva platí zákaz konkurence vymezený v ustanovení § 199 ZOK a 

ve společenské smlouvě.  

 

     Pokud by člen představenstva porušil zákaz konkurence, vydá Společnosti prospěch nebo 

na ni převede práva, která tím získal. Tím není dotčena náhrada případné způsobené újmy 

 

 

 

                                                                  V. 

                                                       Další ujednání 

 

     Změny a doplňky této smlouvy lze provádět na základě dohody smluvních stran formou 

písemného dodatku ke smlouvě. 

 

     Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a uzavírá se s účinností ode dne 

 ……………….. 

 

     Tato smlouva byla schválená valnou hromadou společnosti  RESPONO, a.s. dne …………. 

 

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

 

 

Ve Vyškově dne 

 

 

 

 

.............................................                                                ………………......................... 

      člen představenstva                                             předseda představenstva 

 


