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SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 
 
Tuto smlouvu o výkonu funkce člena představenstva (dále jako „Smlouva“), uzavírají níže uvedeného 
dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZOK“), tyto smluvní strany: 
 
1) AGPI Písek, a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem Vrcovice 64, PSČ: 397 01, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2470 (dále jako 
„Společnost“); 

 
2) [*], nar. [*], bytem [*] 

(dále jako „Člen představenstva“); 
 
(Společnost a Člen představenstva dále také samostatně jako „Smluvní strana“ nebo dohromady jako 
„Smluvní strany“). 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Člen představenstva vykonává funkci člena představenstva Společnosti, a to ode dne 9. června 

2022, kdy byl do této funkce zvolen valnou hromadou Společnosti; 
 
(B) Člen představenstva souhlasil se svým zvolením a ustanovením do funkce člena představenstva 

Společnosti; 
 
(C) Člen představenstva splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce člena představenstva 

Společnosti; 
 
(D) Společnost a Člen představenstva mají zájem touto Smlouvou upravit některá svá práva 

a povinnosti související s výkonem funkce člena představenstva Společnosti Členem 
představenstva; 

 
DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 
 
 
1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1.1. Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z výkonu 

funkce člena představenstva Společnosti. 
 
1.2. Na vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravených, které souvisejí 

s výkonem funkce člena představenstva, se použijí ustanovení ZOK o právech a povinnostech 
člena představenstva akciové společnosti, ustanovení o orgánech právnické osoby a zastoupení 
obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), a dále 
příslušná ustanovení stanov, vnitřních předpisů Společnosti a pokyny či rozhodnutí příslušných 
orgánů Společnosti (dále jen „Interní předpisy“). 
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2. ROZSAH A PODMÍNKY VÝKONU FUNKCE 
 

2.1. Výkon funkce člena představenstva zahrnuje zejména následující práva a povinnosti Člena 
představenstva: 
a) jednat podle této Smlouvy osobně, postupovat s péčí řádného hospodáře, jednat v nejlepším 

zájmu Společnosti a dodržovat právní předpisy, týkající se činnosti představenstva; 
b) výkon funkce člena představenstva Společnosti uskutečňovat v souladu se zájmy 

Společnosti, které Člen představenstva zná nebo musí znát, a chránit při tom dobré jméno 
Společnosti; 

c) společně s dalšími členy představenstva Společnosti se podílet na obchodním vedení 
Společnosti; 

d) zajišťovat spolu s ostatními členy představenstva Společnosti a v souladu s rozhodnutím 
představenstva Společnosti jako celku (není-li určeno jinak) obchodní vedení Společnosti 
a další řídící činnosti příslušející v souladu se stanovami Společnosti a právními předpisy 
do působnosti představenstva Společnosti, a řídit se přitom strategickými pokyny valné 
hromady Společnosti, pokyny valné hromady Společnosti k obchodnímu vedení, které mu 
k žádosti představenstva valná hromada Společnosti udělí; tím není dotčena povinnost 
Člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře; 

e) společně s ostatními členy představenstva zajišťovat řádné vedení účetnictví v souladu 
s právními předpisy, vypracování řádné, mimořádné, konsolidované či mezitímní účetní 
závěrky Společnosti a jejich předkládání valné hromadě Společnosti; 

f) zúčastňovat se řádně zasedání představenstva Společnosti; 
g) svolávat valnou hromadu Společnosti, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, účastnit se 

jejího jednání; 
h) zastupovat Společnost navenek, zejména při právních jednáních, v souladu se stanovami 

Společnosti, platnými a účinnými právními předpisy, Interními předpisy Společnosti 
a v souladu s rozhodnutím představenstva Společnosti jako celku; 

i) plnění dalších povinností stanovených ZOK, OZ, Interními předpisy a rozhodnutím 
představenstva Společnosti. 

 
2.2. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře 

a v nejlepším zájmu Společnosti; je-li sporné, zda Člen představenstva jednal s péčí řádného 
hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, on, a to v souladu 
s § 52 ZOK. 

 
2.3. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Člen představenstva je vždy povinen postupovat 

v souladu s rozhodnutím představenstva jako celku a na jeho základě a pokud takové rozhodnutí 
představenstva nebylo přijato, učinit potřebné kroky k tomu, aby bylo přijato. Dále je Člen 
představenstva povinen jednat vždy v souladu s právními předpisy, zásadami schválenými 
valnou hromadou, touto Smlouvou a etickými zásadami, neodporují-li povinnostem podle 
právních předpisů.  

 
2.4. Člen představenstva je povinen vykonávat funkci člena představenstva Společnosti osobně. 

Člen představenstva není oprávněn se při výkonu funkce nechat zastoupit jinou osobou, 
neumožňují-li to právní a/nebo Interní předpisy Společnosti. 
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2.5. Člen představenstva bude vykonávat funkci v sídle Společnosti. Člen představenstva bude 
vykonávat služební cesty v souvislosti s výkonem funkce v rámci České republiky a do 
zahraničí. 

 
2.6. Člen představenstva je povinen jednat vždy v souladu s právními předpisy, interními předpisy, 

touto Smlouvou, etickými zásadami a etickým kodexem Společnosti (je-li vydán), rozhodnutími 
představenstva Společnosti jako celku, popřípadě pokyny valné hromady, jsou-li pro něj 
závazné a neodporují-li povinnostem podle právních předpisů. Člen představenstva může 
požádat valnou hromadu Společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím 
není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. 

 
2.7. Pokud Člen představenstva splní pokyn valné hromady nebo představenstva Společnosti, který 

je v rozporu s právními předpisy, odpovídá Společnosti za škodu či jinou újmu, kterou tím 
způsobí. 

 
2.8. Ustanovení odst. 2.7. platí obdobně v případě, že Člen představenstva jedná pod vlivem vlivné 

nebo ovládající osoby ve smyslu ustanovení § 76 ZOK. 
 

2.9. Při výkonu funkce Člen představenstva nesmí přímo nebo nepřímo přijímat ani vyžadovat 
neoprávněné osobní výhody jakéhokoliv druhu. To se netýká přijímání obvyklých 
příležitostných darů přiměřené hodnoty. 

 
2.10. Člen představenstva je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů podle § 54 a násl. ZOK. 

Hodlá-li Člen představenstva uzavřít se Společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného 
odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu, popřípadě valnou hromadu. Zároveň 
uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi 
Společností a osobou Členovi představenstva blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo 
ovládanými. Uzavření takové smlouvy, které není v zájmu Společnosti, může představenstvo 
a/nebo dozorčí rada, popřípadě valná hromada zakázat. 

 
2.10. Člen představenstva odpovídá za škodu na věcech převzatých od Společnosti k obstarávání 

jejích záležitostí jakož na věcech převzatých od třetích osob k obstarávání těchto záležitostí 
v plné výši, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.  

 
2.12. Člen představenstva bere na vědomí, že dozorčí rada Společnosti dohlíží na řádný výkon 

působnosti představenstva a činnost Společnosti, tj. že je zejména oprávněna nahlížet do všech 
dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy 
vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje 
v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Člen představenstva se zavazuje, že dozorčí 
radě Společnosti bude poskytovat veškerou součinnost potřebnou pro výkon její činnosti, 
a to včetně výkonu kontrolních činností. 

 
3. ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE 
 
3.1. Společnost se zavazuje zaplatit Členovi představenstva za výkon funkce odměnu počínaje 

měsícem, ve kterém nabyla účinnosti tato Smlouva. Smluvní strany se dohodly, že tato odměna 
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činí měsíčně částku ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) před zdaněními a odvody 
(dále jen „Odměna“). 

 
3.2. Člen představenstva prohlašuje, že je mu známo, že Společnost je povinna v souladu 

s příslušnými právními předpisy strhávat a odvádět příslušným orgánům zálohy na daň z příjmů 
a příspěvky na sociální (tj. příspěvky na státní důchodové pojištění a příspěvky na státní politiku 
zaměstnanosti) a zdravotní pojištění Člena představenstva. 

 
3.3. Odměna dle odstavce 3.1. bude vyplácena měsíčně zpětně vždy do 15. (patnáctého) dne 

v měsíci, a to prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet v České republice, který 
za tímto účelem Člen představenstva Společnosti sdělí. 
 

3.4. Pokud bude výkon funkce trvat pouze po část příslušného kalendářního měsíce, má Člen 
představenstva za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část Odměny; toto platí také v případě, 
že odměna bude náležet pouze za část příslušeného kalendářního měsíce. 

 
3.5. Jiné plnění ve prospěch Člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, 

z této Smlouvy nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze 
se souhlasem valné hromady. 

 
3.6. Plnění podle této Smlouvy Členovi představenstva nenáleží a neposkytne se, pokud výkon 

funkce Člena představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku 
Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.  

 
4. NÁHRADA NÁKLADŮ 

 
4.1. Společnost se zavazuje v souladu s Interními předpisy hradit veškeré opodstatněné a přiměřené 

výdaje skutečně vynaložené Členem představenstva při plnění povinností vyplývajících 
z výkonu funkce, včetně nákladů nutně nebo účelně vynaložené ve prospěch Společnosti. Tyto 
náklady uhradí Společnost na základě požadavku Člena představenstva, doloženého příslušným 
dokladem. 
 

5. DŮVĚRNÉ INFORMACE 
 
5.1. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost týkající se důvěrných informací 

a skutečností, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Je-li 
sporné, zda Člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, 
že jednal s péčí řádného hospodáře, Člen představenstva. 

 
5.2. Povinnost Člena představenstva zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích 

a skutečnostech týkajících se Společnosti nebo jejích klientů trvá i po skončení výkonu funkce; 
skončení této Smlouvy z jakýchkoliv důvodů (včetně odstoupení od Smlouvy) nepůsobí zánik 
této povinnosti. Člen představenstva je povinen, a to bez časového omezení od skončení této 
Smlouvy: 
a) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech výrobní, ekonomické a organizační povahy, 

zachovávat důvěrnost informací o obchodech, průmyslovém vlastnictví a jiných, které se 
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dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce, a které mají charakter hospodářského nebo 
obchodního tajemství; 

b) nesdělovat a nezpřístupňovat třetím osobám obchodní tajemství a obecné principy chodu 
Společnosti, které jsou třetím osobám běžně nedostupné; 

c) zachovávat mlčenlivost o poměrech Společnosti a jejích podnikatelských aktivitách, jejichž 
zveřejnění by mohl poškodit obchodní jméno Společnosti nebo být v rozporu s jejími 
oprávněnými zájmy. 

 
5.3. Člen představenstva si nesmí ponechat ani mít u sebe žádné dokumenty, korespondenci, datové 

nosiče nebo jejich kopie v jakékoliv podobě patřící Společnosti nebo některé z přidružených 
společností, které získal jakýmkoli způsobem při výkonu funkce. To neplatí, pokud jde 
o nezbytnou míru, rozsah a dobu potřebné pro výkon funkce. Člen představenstva je však 
povinen bezodkladně vrátit oproti předávacímu protokolu Společnosti veškeré dokumenty, 
korespondenci, datové nosiče a jejich kopie bez toho, že by byl k tomu vyzván, v případě 
skončení výkonu funkce. 
 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 

6.1. Společnost je povinna Členovi představenstva zaplatit Odměnu za podmínek dle této Smlouvy. 
 

6.2. Společnost je povinna poskytnout Členovi představenstva nutnou součinnost k umožnění 
řádného výkonu funkce ze strany Člena představenstva, včas předávat Členovi představenstva 
věci, podklady a informace, jež jsou nezbytné pro zabezpečení jednání, k nimž je povinen nebo 
oprávněn, pokud z jejich povahy nebo z dohody Smluvních stran nevyplývá, že je má opatřit 
Člen představenstva sám. 
 

6.3. Společnost poskytne Členovi představenstva pro zajištění výkonu jeho funkce potřebné 
materiální vybavení. 
 

6.4. Člen představenstva výslovně prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy byl Společností 
řádně seznámen se všemi právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z této Smlouvy, interních 
předpisů, jakož i z právních předpisů (zejména ZOK a OZ), s právními a ostatními předpisy 
k zajištění bezpečnosti a zdraví při práci, jež musí při výkonu funkce dodržovat, se stanovami, 
etickým kodexem Společnosti (je-li vydán) a s dalšími interními předpisy. Člen představenstva 
se zavazuje tyto právní, interní a jiné předpisy dodržovat. Interní a jiné vnitřní předpisy jsou 
jednostranné právní či organizační úkony Společnosti a Společnost je může kdykoliv 
jednostranně změnit. O každé takové změně bude Člen představenstva bez zbytečného odkladu 
informován. V případě jejich změny proto tímto Člen představenstva bere na vědomí a souhlasí 
s tím, že se na něj změna Interních jiných vnitřních předpisů aplikuje bez dalšího. 
 

6.5. Člen představenstva se dále zavazuje, že nebude: 
a) postupovat při své činnosti tak, aby získal na úkor Společnosti pro sebe nebo třetí osobu 

přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu a nebude přijímat za stejným účelem jakýkoliv 
prospěch; 

b) využívat jména Společnosti a jejích služeb s cílem zajistit pro sebe, pro osoby mu blízké 
nebo jím ovlivněné či ovládané prospěch; 
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c) navádět, přesvědčovat, podporovat nebo se pokoušet o navádění nebo přesvědčování 
jakéhokoliv zaměstnance nebo konzultanta Společnosti (i) k ukončení jejich zaměstnání 
nebo konzultační spolupráce se Společností, pokud by se tak nedělo v zájmu Společnosti, 
nebo (ii) k porušení jakéhokoliv závazku ke Společnosti. 

 
6.6. Člen představenstva bere na vědomí, že porušení povinností dle této Smlouvy, a to včetně 

porušení povinností dle článků 5. a 6. této Smlouvy, je porušením povinností při výkonu funkce 
člena představenstva, v jehož důsledku může být odvolán z funkce člena představenstva. 

 
7. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

 
7.1. Společnost má nárok na všechna práva duševního vlastnictví v souladu s platnými právními 

předpisy, včetně práv autorských, práv k databázi, práv k průmyslovým vzorům, ochranným 
známkám, vynálezům a právům souvisejícím, které budou vytvořeny Členem představenstva 
v jakékoliv formě v souvislosti s výkonem funkce. V případě, že tato práva Společnost nemůže 
podle platných právních předpisů vykonávat bez dalšího, je Člen představenstva povinen učinit 
všechny kroky potřebné k jejich převedení na Společnost, a to v souladu s jejími pokyny. 

 
7.2. V mezích povolených příslušnými právními předpisy je odměna za vytvoření duševního 

vlastnictví a převod práv plně zahrnuta v Odměně a Člen představenstva nemá nárok na další 
přiměřenou odměnu, a to ani tehdy, pokud se Odměna dostane do zjevného nepoměru k zisku 
z využití práv k duševnímu vlastnictví a jeho významu pro dosažení takového zisku. 
 

7.3. Člen představenstva je povinen o vytvoření duševního vlastnictví Společnost ihned informovat 
a vyhotovit a předat Společnosti veškeré dokumenty a podklady nutné pro (i) udělení (vznik) 
práv uvedených v tomto článku a (ii) převod těchto práv na Společnost. Člen představenstva 
bude zachovávat mlčenlivost ohledně existence a obsahu veškerých práv duševního vlastnictví 
uvedených v tomto článku.   

8. UKONČENÍ SMLOUVY 
 
8.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení, 

že mají mít účinnosti i po skončení výkonu funkce. Dojde-li k opětovnému zvolení Člena 
představenstva do funkce člena představenstva Společnosti bezprostředně po skončení výkonu 
funkce, prodlužuje se trvání této Smlouvy i na dobu tohoto dalšího funkčního období. Dle stanov 
Společnosti, platného ke dni uzavření této Smlouvy, je funkční období člena představenstva 
Společnosti 10 (deset) let (od účinnosti volby člena představenstva). 

 
8.2. Výkon funkce Člena představenstva zanikne kromě uplynutí funkčního období dle stanov 

Společnosti také dalšími způsoby, které upravuje OZ a ZOK, zejména odvoláním, ztrátou 
způsobilosti k výkonu funkce nebo odstoupením. Člen představenstva však nesmí z funkce 
odstoupit v době, která je pro Společnost nevhodná. 
 

8.3. Bude-li Člen představenstva v úpadku nebo zanikne-li jakákoliv z podmínek výkonu funkce 
Člena představenstva stanovená právními předpisy, je povinen to Společnosti bez zbytečného 
odkladu oznámit. 
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8.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit ke dni konání valné hromady společnosti 
a tuto skutečnost musí sdělit nejméně 40 (slovy: čtyřicet) dní před termínem konání valné 
hromady společnosti. 
 

8.5. Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, zavazuje se Člen představenstva ke dni 
skončení této Smlouvy bez zbytečného odkladu, bez náhrady a v souladu s instrukcemi 
Společnosti odevzdat Společnosti veškerý majetek Společnosti, včetně vizitek, kreditních 
a platebních karet, bezpečnostních a počítačových hesel, jakož i dalšího vybavení (včetně 
příslušenství) či jiného majetku Společnosti, který bude mít Člen představenstva u sebe. 
 

8.6. Při skončení výkonu funkce je Člen představenstva povinen neprodleně odevzdat Společnosti 
písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy, materiály a údaje, týkající se 
Společnosti a/nebo vztahující se k jakémukoliv oboru v působnosti obchodní činnosti 
Společnosti nebo týkající se jakýchkoliv obchodů nebo záležitostí Společnosti, které jsou v jeho 
držení a které získal při výkonu funkce Člena představenstva, včetně jejich kopií a opisů. Každý 
takový materiál se považuje za vlastnictví Společnosti.  
 

8.7. Při skončení výkonu funkce je Člen představenstva povinen řádně předat svoji funkci, tj. 
zejména předat Společnosti veškeré informace, materiály a jiné podklady vztahující se ke 
Společnosti, které jsou nezbytné pro řádný výkon představenstva Společnosti, funkce nového 
člena představenstva a/nebo ostatních členů představenstva Společnosti, jakož i upozornit 
Společnost na veškerá opatření, která je třeba případně učinit. O převzetí a předání se Smluvní 
strany zavazují sepsat předávací protokol. 

 
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
9.1. Člen představenstva bere na vědomí, že Společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, a to 

zejména na základě a pro účely plnění právních povinností Společnosti, oprávněných zájmů 
Společnosti, jakož i na základě a pro účely této Smlouvy, případně bude-li Členem 
představenstva Společnosti udělen souhlas ke zpracování osobních údajů, bude Společnost 
zpracovávat jeho osobní údaje také na základě takového souhlasu a pro účely, k nimž tento 
souhlas udělí. Člen představenstva tímto výslovně bere na vědomí, že jako člen statutárního 
orgánu Společnosti musí být zapsán do obchodního rejstříku, který je veřejně přístupný. Člen 
představenstva potvrzuje, že mu byly poskytnuty veškeré potřebné informace o zpracování jeho 
osobních údajů Společností a prohlašuje, že byl ve smyslu platných právních předpisů řádně 
informován o zpracování osobních údajů v souvislosti s touto Smlouvou. 
 

9.2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu a ujednání mezi Smluvními stranami ohledně 
předmětu této Smlouvy a nahrazuje jejich veškeré předcházející jednání, dohody a ujednání 
jakéhokoliv druhu či podstaty. 
 

9.3. Tato Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 
každá ze Smluvních stran.  
 

9.4. Ve věcech touto smlouvou neupravených se přiměřeně použijí příslušná ustanovení OZ, 
zejména ustanovení § 2430 a násl. o příkazu, a ZOK. 
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9.5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva 

podléhá v souladu s ustanovením § 59 ZOK schválení valnou hromadou Společnosti, 
neschválila-li valná hromada tuto Smlouvu před jejím uzavřením, nabývá tato Smlouva 
účinnosti dnem schválení valnou hromadou Společnosti. Veškeré změny a doplňky této 
Smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou Smluvních stran, musí být učiněny 
písemně a musí být schváleny valnou hromadou Společnosti. 
 

9.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah této Smlouvy je svobodným projevem jejich vůle 
a že mu dobře rozumějí. To stvrzují Smluvní strany níže svými podpisy. 

 
Za Společnost:      Člen představenstva: 
 
 
V __________dne _______ 2022    V __________dne _______ 2022 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Jméno:       [*] 
Pozice:        
 
 
 
______________________________ 
Jméno:  
Pozice:  
 


