
SVORNOST, stavební bytové družstvo 
Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž 

 
 

S M Ě R N I C E  
pro poskytování odměn funkcionářům družstva 

 

čl. I 
 

1. Funkcionářům družstva je možno za jejich aktivní činnost při výkonu funkce 
poskytnout odměnu v souladu s ustanovením čl. 58 odst. 2 stanov, schválenou 
shromážděním delegátů. Dle tohoto ustanovení se odměna vztahuje na: 
a) členy představenstva 
b) členy kontrolní komise 

 
2. Tato směrnice se vztahuje také na funkcionáře výborů členských samospráv. 

 
čl. II 

 

1. O celkové výši prostředků určených na odměny rozhoduje: 
a) Pro představenstvo a kontrolní komisi shromáždění delegátů. Tomuto orgánu 

předkládá návrh předseda představenstva. Ve svém návrhu uvede celkovou 
částku navrhovaných odměn pro představenstvo a kontrolní komisi v maximální 
výši 5% z plánovaných mzdových prostředků střediska správy pro příslušný rok. 

b) Pro funkcionáře výborů členských samospráv stanoví výši částky, která bude 
měsíčně zahrnuta jednotlivým uživatelům do úhrad za plnění poskytovaná 
s užíváním bytů, členské schůze samosprávy jednotlivých hospodářských 
středisek. 
 

2. Odměny podle této směrnice se zahrnou do nákladů družstva takto: 
a) odměny členům představenstva a kontrolní komise do nákladů správy družstva 
b) odměny funkcionářů výborů členských samospráv do nákladů dlouhodobé zálohy 

na opravy příslušného hospodářského střediska 

 
čl. III 

 

1. V rámci prostředků určených na odměny funkcionářů jednotlivých orgánů rozhodne: 
a) předseda představenstva po projednání v představenstvu o výši odměny 

jednotlivých členů představenstva dle jejich celoroční aktivity 
b) předseda kontrolní komise po projednání v kontrolní komisi o výši odměny 

jednotlivých členů kontrolní komise dle jejich celoroční aktivity 
c) výbor členské samosprávy o výši odměn jednotlivých funkcionářů výboru dle 

návrhu předsedy výboru; celková výše pro jednotlivé samosprávy nesmí překročit 
částku příspěvků, vybíraných v úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů, 
určených na činnost funkcionářů samospráv 
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2. Funkcionářům, kteří vykonávají funkci ve více orgánech družstva, lze stanovit odměnu 
za každou činnost samostatně. 

 
čl. IV 

 

1. Výplata odměn členům představenstva a kontrolní komise se provede 1 x za rok. 
 

2. Odměny funkcionářům samospráv budou vypláceny zpravidla 1 x ročně po 
zhodnocení činnosti výborů členských samospráv. Představenstvo může v případě 
neplnění úkolů daných výborům členských samospráv rozhodnout o krácení nebo 
úplném odejmutí těchto odměn. 

 
3. Odměny funkcionářů jsou zdaňovány a jsou z nich prováděny odvody podle platných 

zákonů. 
 

 
 
 
Schváleno Shromážděním delegátů dne :   1.6.2016 

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. 
Zásady pro poskytování odměn funkcionářům družstva platné od 25.5.2005 se tímto ruší. 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Ing. Magda Koukalová v.r. 
                                                                                                                 předsedkyně představenstva 
                                                                                                          SVORNOST, stavební bytové družstvo        

 
 
 
 
 
 
 


