
Smlouva o výkonu funkce 
člena dozor čí rady akciové spole čnosti  

 
 
Paseka, zem ědělská a.s., IČ: 253 56 411 
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95 
zastoupena: Janou Krasulovou, předsedou představenstva a Jaroslavou Šaršovou, členem 
představenstva 
 
na straně jedné (dále jen „spole čnost “) 
 
a 
 
Alice Vrablicová, nar. 11. prosince 1953 
bytem Uničov, Gen. Svobody 1203, PSČ 783 91 
 
na straně druhé (dále jen „člen “) 
 
uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) následující závazkový vztah s níže 
vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Usnesením valné hromady společnosti byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, 

přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal.  
 

1.2. Společnost je kapitálovou společností.  

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a 

členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 
2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a 

společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v 
jeho vztahu k orgánům společnosti.  

 
2.3. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen 

řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, 
jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat 
funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti a plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady 
společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení 
zisku či úhrady ztráty.  

 
2.4. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy 

vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen 
svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v 
souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 

 
 
 
 



III. 
Odměna za výkon funkce 

 
3.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 500,- Kč měsíčně.  
 
3.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle této smlouvy, na jeho 

bankovní účet, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci 
vykonával. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se 
snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván. 

 
3.3. Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Zvláštní odměny ani 

podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu 
účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou 
blízkou, nejsou přiznány. Žádné jiné složky odměny ani věcná plnění nejsou poskytovány. 

 

3.4. Mimo výše uvedenou odměnu za výkon funkce je členovi přiznána mzda, osobní ohodnocení, 
prémie. Výše mzdy je stanovena v souladu s interními předpisy společnosti a zásadami 
odměňování zaměstnanců. 

 
3.5. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti 

přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím 
kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada 
společnosti.  

 
IV.  

Závěrečná ustanovení  
 

4.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak ZOK, Stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady 
společnosti nevyplývá jinak.  

 
4.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.  
 
4.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  
 

V Babicích dne 30.6.2014 

 
 

______________________     ______________________ 
společnost       člen 

 



Smlouva o výkonu funkce 
člena dozor čí rady akciové spole čnosti  

 
 
Paseka, zem ědělská a.s., IČ: 253 56 411 
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95 
zastoupena: Janou Krasulovou, předsedou představenstva a Jaroslavou Šaršovou, členem 
představenstva 
 
na straně jedné (dále jen „spole čnost “) 
 
a 
 
Eva Krystová, nar. 28. července 1970  
bytem Domašov u Šternberka 6, PSČ 785 01 
 
na straně druhé (dále jen „člen “) 
 
uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) následující závazkový vztah s níže 
vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Usnesením valné hromady společnosti byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, 

přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal.  
 

1.2. Společnost je kapitálovou společností.  

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a 

členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 
2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a 

společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v 
jeho vztahu k orgánům společnosti.  

 
2.3. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen 

řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, 
jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat 
funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti a plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady 
společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení 
zisku či úhrady ztráty.  

 
2.4. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy 

vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen 
svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v 
souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 

 
 
 
 



III. 
Odměna za výkon funkce 

 
3.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 500,- Kč měsíčně.  
 
3.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle této smlouvy, na jeho 

bankovní účet, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci 
vykonával. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se 
snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván. 

 
3.3. Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Zvláštní odměny ani 

podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu 
účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou 
blízkou, nejsou přiznány. Žádné jiné složky odměny ani věcná plnění nejsou poskytovány. 

 

3.4. Mimo výše uvedenou odměnu za výkon funkce je členovi přiznána mzda, osobní ohodnocení, 
prémie. Výše mzdy je stanovena v souladu s interními předpisy společnosti a zásadami 
odměňování zaměstnanců. 

 
3.5. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti 

přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím 
kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada 
společnosti.  

 
IV.  

Závěrečná ustanovení  
 

4.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak ZOK, Stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady 
společnosti nevyplývá jinak.  

 
4.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.  
 
4.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  
 

V Babicích dne 30.6.2014 

 
 

______________________     ______________________ 
společnost       člen 

 



Smlouva o výkonu funkce 
člena dozor čí rady akciové spole čnosti  

 
 
Paseka, zem ědělská a.s., IČ: 253 56 411 
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95 
zastoupena: Janou Krasulovou, předsedou představenstva a Jaroslavou Šaršovou, členem 
představenstva 
 
na straně jedné (dále jen „spole čnost “) 
 
a 
 
Ing. František Nev ěřil, nar. 20. července 1966  
bytem Dolany 304, PSČ 783 16 
 
na straně druhé (dále jen „člen “) 
 
uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) následující závazkový vztah s níže 
vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Usnesením valné hromady společnosti byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, 

přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal.  
 

1.2. Společnost je kapitálovou společností.  

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a 

členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 
2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a 

společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v 
jeho vztahu k orgánům společnosti.  

 
2.3. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen 

řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, 
jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat 
funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti a plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady 
společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení 
zisku či úhrady ztráty.  

 
2.4. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy 

vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen 
svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v 
souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 

 
 
 
 



III. 
Odměna za výkon funkce 

 
3.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 500,- Kč měsíčně.  
 
3.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle této smlouvy, na jeho 

bankovní účet, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci 
vykonával. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se 
snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván. 

 
3.3. Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Zvláštní odměny ani 

podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu 
účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou 
blízkou, nejsou přiznány. Žádné jiné složky odměny ani věcná plnění nejsou poskytovány. 

 

3.4. Mimo výše uvedenou odměnu za výkon funkce je členovi přiznána mzda, osobní ohodnocení, 
prémie. Výše mzdy je stanovena v souladu s interními předpisy společnosti a zásadami 
odměňování zaměstnanců. 

 
3.5. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti 

přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím 
kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada 
společnosti.  

 
IV.  

Závěrečná ustanovení  
 

4.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak ZOK, Stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady 
společnosti nevyplývá jinak.  

 
4.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.  
 
4.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  
 

V Babicích dne 30.6.2014 

 
 

______________________     ______________________ 
společnost       člen 

 



Smlouva o výkonu funkce 
člena dozor čí rady akciové spole čnosti  

 
 
Paseka, zem ědělská a.s., IČ: 253 56 411 
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95 
zastoupena: Janou Krasulovou, předsedou představenstva a Jaroslavou Šaršovou, členem 
představenstva 
 
na straně jedné (dále jen „spole čnost “) 
 
a 
 
Jan Paiker, nar. 11. ledna 1960 
bytem Mladějovice - Mladějovice 178, okres Olomouc, PSČ 785 01 
 
na straně druhé (dále jen „člen “) 
 
uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) následující závazkový vztah s níže 
vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Usnesením valné hromady společnosti byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, 

přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal.  
 

1.2. Společnost je kapitálovou společností.  

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a 

členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 
2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a 

společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v 
jeho vztahu k orgánům společnosti.  

 
2.3. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen 

řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, 
jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat 
funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti a plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady 
společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení 
zisku či úhrady ztráty.  

 
2.4. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy 

vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen 
svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v 
souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 

 
 
 
 



III. 
Odměna za výkon funkce 

 
3.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 500,- Kč měsíčně.  
 
3.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle této smlouvy, na jeho 

bankovní účet, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci 
vykonával. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se 
snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván. 

 
3.3. Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Zvláštní odměny ani 

podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu 
účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou 
blízkou, nejsou přiznány. Žádné jiné složky odměny ani věcná plnění nejsou poskytovány. 

 

3.4. Mimo výše uvedenou odměnu za výkon funkce je členovi přiznána mzda, osobní ohodnocení, 
prémie. Výše mzdy je stanovena v souladu s interními předpisy společnosti a zásadami 
odměňování zaměstnanců. 

 
3.5. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti 

přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím 
kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada 
společnosti.  

 
IV.  

Závěrečná ustanovení  
 

4.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak ZOK, Stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady 
společnosti nevyplývá jinak.  

 
4.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.  
 
4.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  
 

V Babicích dne 30.6.2013 

 
 

______________________     ______________________ 
společnost       člen 

 



Smlouva o výkonu funkce 
člena dozor čí rady akciové spole čnosti  

 
 
Paseka, zem ědělská a.s., IČ: 253 56 411 
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95 
zastoupena: Janou Krasulovou, předsedou představenstva a Jaroslavou Šaršovou, členem 
představenstva 
 
na straně jedné (dále jen „spole čnost “) 
 
a 
 
Ing. Jana Bohušová, nar. 6. srpna 1955  
bytem Újezd, Haukovice 533, PSČ 783 96 
 
na straně druhé (dále jen „člen “) 
 
uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) následující závazkový vztah s níže 
vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Usnesením valné hromady společnosti byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, 

přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal.  
 

1.2. Společnost je kapitálovou společností.  

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a 

členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 
2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a 

společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v 
jeho vztahu k orgánům společnosti.  

 
2.3. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen 

řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, 
jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat 
funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti a plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady 
společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení 
zisku či úhrady ztráty.  

 
2.4. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy 

vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen 
svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v 
souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 

 
 

III. 
Odměna za výkon funkce 



 
3.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 2.000,- Kč měsíčně.  
 
3.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle této smlouvy, na jeho 

bankovní účet, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci 
vykonával. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se 
snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván. 

 
3.3. Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Zvláštní odměny ani 

podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu 
účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou 
blízkou, nejsou přiznány. Žádné jiné složky odměny ani věcná plnění nejsou poskytovány. 

 

3.4. Mimo výše uvedenou odměnu za výkon funkce je členovi přiznána mzda, osobní ohodnocení, 
prémie. Výše mzdy je stanovena v souladu s interními předpisy společnosti a zásadami 
odměňování zaměstnanců. 

 
3.5. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti 

přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím 
kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada 
společnosti.  

 
IV.  

Závěrečná ustanovení  
 

4.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak ZOK, Stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady 
společnosti nevyplývá jinak.  

 
4.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.  
 
4.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  
 

V Babicích dne 30.6.2014 

 
 

______________________     ______________________ 
společnost       člen 

 



Smlouva o výkonu funkce 
člena dozor čí rady akciové spole čnosti  

 
 
Paseka, zem ědělská a.s., IČ: 253 56 411 
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95 
zastoupena: Janou Krasulovou, předsedou představenstva a Jaroslavou Šaršovou, členem 
představenstva 
 
na straně jedné (dále jen „spole čnost “) 
 
a 
 
Jarmila Kristková, nar. 25. února 1977  
bytem Mladějovice - Mladějovice 48, okres Olomouc, PSČ 785 01 
 
na straně druhé (dále jen „člen “) 
 
uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) následující závazkový vztah s níže 
vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Usnesením valné hromady společnosti byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, 

přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal.  
 

1.2. Společnost je kapitálovou společností.  

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a 

členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 
2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a 

společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v 
jeho vztahu k orgánům společnosti.  

 
2.3. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen 

řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, 
jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat 
funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti a plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady 
společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení 
zisku či úhrady ztráty.  

 
2.4. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy 

vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen 
svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v 
souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 

 
 
 
 



III. 
Odměna za výkon funkce 

 
3.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 500,- Kč měsíčně.  
 
3.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle této smlouvy, na jeho 

bankovní účet, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci 
vykonával. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se 
snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván. 

 
3.3. Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Zvláštní odměny ani 

podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu 
účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou 
blízkou, nejsou přiznány. Žádné jiné složky odměny ani věcná plnění nejsou poskytovány. 

 

3.4. Mimo výše uvedenou odměnu za výkon funkce je členovi přiznána mzda, osobní ohodnocení, 
prémie. Výše mzdy je stanovena v souladu s interními předpisy společnosti a zásadami 
odměňování zaměstnanců. 

 
3.5. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti 

přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím 
kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada 
společnosti.  

 
IV.  

Závěrečná ustanovení  
 

4.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak ZOK, Stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady 
společnosti nevyplývá jinak.  

 
4.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.  
 
4.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  
 

V Babicích dne 30.6.2014 

 
 

______________________     ______________________ 
společnost       člen 

 



Smlouva o výkonu funkce 
člena dozor čí rady akciové spole čnosti  

 
 
Paseka, zem ědělská a.s., IČ: 253 56 411 
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95 
zastoupena: Janou Krasulovou, předsedou představenstva a Jaroslavou Šaršovou, členem 
představenstva 
 
na straně jedné (dále jen „spole čnost “) 
 
a 
 
Jaromír Ni če, nar. 4. srpna 1952  
bytem Paseka 252, PSČ 783 97 
 
na straně druhé (dále jen „člen “) 
 
uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) následující závazkový vztah s níže 
vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Usnesením valné hromady společnosti byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, 

přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal.  
 

1.2. Společnost je kapitálovou společností.  

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a 

členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 
2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a 

společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v 
jeho vztahu k orgánům společnosti.  

 
2.3. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen 

řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, 
jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat 
funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti a plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady 
společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení 
zisku či úhrady ztráty.  

 
2.4. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy 

vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen 
svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v 
souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 

 
 
 
 



III. 
Odměna za výkon funkce 

 
3.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 500,- Kč měsíčně.  
 
3.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle této smlouvy, na jeho 

bankovní účet, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci 
vykonával. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se 
snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván. 

 
3.3. Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Zvláštní odměny ani 

podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu 
účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou 
blízkou, nejsou přiznány. Žádné jiné složky odměny ani věcná plnění nejsou poskytovány. 

 

3.4. Mimo výše uvedenou odměnu za výkon funkce je členovi přiznána mzda, osobní ohodnocení, 
prémie. Výše mzdy je stanovena v souladu s interními předpisy společnosti a zásadami 
odměňování zaměstnanců. 

 
3.5. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti 

přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím 
kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada 
společnosti.  

 
IV.  

Závěrečná ustanovení  
 

4.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak ZOK, Stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady 
společnosti nevyplývá jinak.  

 
4.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.  
 
4.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  
 

V Babicích dne 30.6.2014 

 
 

______________________     ______________________ 
společnost       člen 

 



Smlouva o výkonu funkce 
člena dozor čí rady akciové spole čnosti  

 
 
Paseka, zem ědělská a.s., IČ: 253 56 411 
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95 
zastoupena: Janou Krasulovou, předsedou představenstva a Jaroslavou Šaršovou, členem 
představenstva 
 
na straně jedné (dále jen „spole čnost “) 
 
a 
 
Ing. Josef Pelikán, nar. 27. dubna 1959  
bytem č.p. 34, 785 01 Mladějovice 
 
na straně druhé (dále jen „člen “) 
 
uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) následující závazkový vztah s níže 
vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Usnesením valné hromady společnosti byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, 

přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal.  
 

1.2. Společnost je kapitálovou společností.  

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a 

členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 
2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a 

společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v 
jeho vztahu k orgánům společnosti.  

 
2.3. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen 

řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, 
jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat 
funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti a plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady 
společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení 
zisku či úhrady ztráty.  

 
2.4. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy 

vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen 
svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v 
souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 

 
 
 
 



III. 
Odměna za výkon funkce 

 
3.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 500,- Kč měsíčně.  
 
3.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle této smlouvy, na jeho 

bankovní účet, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci 
vykonával. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se 
snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván. 

 
3.3. Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Zvláštní odměny ani 

podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu 
účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou 
blízkou, nejsou přiznány. Věcné plnění ani jiná složka odměny nebo jiné plnění není poskytováno.  

 
3.4. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti 

přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím 
kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada 
společnosti.  

 
IV.  

Závěrečná ustanovení  
 

4.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak ZOK, Stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady 
společnosti nevyplývá jinak.  

 
4.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.  
 
4.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  
 

V Babicích dne 30.6.2014 

 
 

______________________     ______________________ 
společnost       člen 

 



Smlouva o výkonu funkce 
člena dozor čí rady akciové spole čnosti  

 
 
Paseka, zem ědělská a.s., IČ: 253 56 411 
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95 
zastoupena: Janou Krasulovou, předsedou představenstva a Jaroslavou Šaršovou, členem 
představenstva 
 
na straně jedné (dále jen „spole čnost “) 
 
a 
 
Marie Ut ěšená, nar. 15. října 1947  
bytem Babice 123, PSČ 785 01 
 
na straně druhé (dále jen „člen “) 
 
uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) následující závazkový vztah s níže 
vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Usnesením valné hromady společnosti byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, 

přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal.  
 

1.2. Společnost je kapitálovou společností.  

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a 

členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 
2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a 

společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v 
jeho vztahu k orgánům společnosti.  

 
2.3. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen 

řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, 
jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat 
funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti a plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady 
společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení 
zisku či úhrady ztráty.  

 
2.4. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy 

vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen 
svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v 
souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 

 
 
 
 



III. 
Odměna za výkon funkce 

 
3.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 500,- Kč měsíčně.  
 
3.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle této smlouvy, na jeho 

bankovní účet, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci 
vykonával. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se 
snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván. 

 
3.3. Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Zvláštní odměny ani 

podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu 
účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou 
blízkou, nejsou přiznány. Žádné jiné složky odměny ani věcná plnění nejsou poskytovány. 

 

3.4. Mimo výše uvedenou odměnu za výkon funkce je členovi přiznána mzda, osobní ohodnocení, 
prémie. Výše mzdy je stanovena v souladu s interními předpisy společnosti a zásadami 
odměňování zaměstnanců. 

 
3.5. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti 

přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím 
kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada 
společnosti.  

 
IV.  

Závěrečná ustanovení  
 

4.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak ZOK, Stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady 
společnosti nevyplývá jinak.  

 
4.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.  
 
4.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  
 

V Babicích dne 30.6.2014 

 
 

______________________     ______________________ 
společnost       člen 

 



Smlouva o výkonu funkce 
člena dozor čí rady akciové spole čnosti  

 
 
Paseka, zem ědělská a.s., IČ: 253 56 411 
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95 
zastoupena: Janou Krasulovou, předsedou představenstva a Jaroslavou Šaršovou, členem 
představenstva 
 
na straně jedné (dále jen „spole čnost “) 
 
a 
 
Michaela Gajdošíková, nar. 2. dubna 1974  
bytem Babice 52, PSČ 785 01 
 
na straně druhé (dále jen „člen “) 
 
uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) následující závazkový vztah s níže 
vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Usnesením valné hromady společnosti byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, 

přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal.  
 

1.2. Společnost je kapitálovou společností.  

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a 

členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 
2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a 

společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v 
jeho vztahu k orgánům společnosti.  

 
2.3. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen 

řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, 
jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat 
funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti a plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady 
společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení 
zisku či úhrady ztráty.  

 
2.4. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy 

vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen 
svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v 
souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 

 
 
 
 



III. 
Odměna za výkon funkce 

 
3.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 500,- Kč měsíčně.  
 
3.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle této smlouvy, na jeho 

bankovní účet, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci 
vykonával. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se 
snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván. 

 
3.3. Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Zvláštní odměny ani 

podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu 
účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou 
blízkou, nejsou přiznány. Žádné jiné složky odměny ani věcná plnění nejsou poskytovány. 

 

3.4. Mimo výše uvedenou odměnu za výkon funkce je členovi přiznána mzda, osobní ohodnocení, 
prémie. Výše mzdy je stanovena v souladu s interními předpisy společnosti a zásadami 
odměňování zaměstnanců. 

 
3.5. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti 

přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím 
kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada 
společnosti.  

 
IV.  

Závěrečná ustanovení  
 

4.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak ZOK, Stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady 
společnosti nevyplývá jinak.  

 
4.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.  
 
4.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  
 

V Babicích dne 30.6.2014 

 
 

______________________     ______________________ 
společnost       člen 

 



Smlouva o výkonu funkce 
člena dozor čí rady akciové spole čnosti  

 
 
Paseka, zem ědělská a.s., IČ: 253 56 411 
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95 
zastoupena: Janou Krasulovou, předsedou představenstva a Jaroslavou Šaršovou, členem 
představenstva 
 
na straně jedné (dále jen „spole čnost “) 
 
a 
 
Ing. Old řich Blaha, dat. nar. 14. ledna 1980  
bytem Olomouc - Neředín, Stiborova 605/18, PSČ 779 00 
 
na straně druhé (dále jen „člen “) 
 
uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) následující závazkový vztah s níže 
vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Usnesením valné hromady společnosti byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, 

přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal.  
 

1.2. Společnost je kapitálovou společností.  

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a 

členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 
2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a 

společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v 
jeho vztahu k orgánům společnosti.  

 
2.3. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen 

řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, 
jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat 
funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti a plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady 
společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení 
zisku či úhrady ztráty.  

 
2.4. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy 

vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen 
svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v 
souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 

 
 

III. 
Odměna za výkon funkce 



 
3.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 500,- Kč měsíčně.  
 
3.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle této smlouvy, na jeho 

bankovní účet, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci 
vykonával. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se 
snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván. 

 
3.3. Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Zvláštní odměny ani 

podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu 
účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou 
blízkou, nejsou přiznány. Žádné jiné složky odměny ani věcná plnění nejsou poskytovány. 

 

3.4. Mimo výše uvedenou odměnu za výkon funkce je členovi přiznána mzda, osobní ohodnocení, 
prémie. Výše mzdy je stanovena v souladu s interními předpisy společnosti a zásadami 
odměňování zaměstnanců. 

 
3.5. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti 

přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím 
kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada 
společnosti.  

 
IV.  

Závěrečná ustanovení  
 

4.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak ZOK, Stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady 
společnosti nevyplývá jinak.  

 
4.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.  
 
4.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  
 

V Babicích dne 30.6.2014 

 
 

______________________     ______________________ 
společnost       člen 

 



Smlouva o výkonu funkce 
člena dozor čí rady akciové spole čnosti  

 
 
Paseka, zem ědělská a.s., IČ: 253 56 411 
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95 
zastoupena: Janou Krasulovou, předsedou představenstva a Jaroslavou Šaršovou, členem 
představenstva 
 
na straně jedné (dále jen „spole čnost “) 
 
a 
 
Růžena Čejková, nar. 31. srpna 1957  
bytem Paseka 249, PSČ 783 97 
 
na straně druhé (dále jen „člen “) 
 
uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) následující závazkový vztah s níže 
vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Usnesením valné hromady společnosti byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, 

přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal.  
 

1.2. Společnost je kapitálovou společností.  

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a 

členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 
2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a 

společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v 
jeho vztahu k orgánům společnosti.  

 
2.3. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen 

řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, 
jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat 
funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti a plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady 
společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení 
zisku či úhrady ztráty.  

 
2.4. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy 

vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen 
svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v 
souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 

 
 
 
 



III. 
Odměna za výkon funkce 

 
3.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 500,- Kč měsíčně.  
 
3.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle této smlouvy, na jeho 

bankovní účet, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci 
vykonával. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se 
snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván. 

 
3.3. Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Zvláštní odměny ani 

podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu 
účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou 
blízkou, nejsou přiznány. Žádné jiné složky odměny ani věcná plnění nejsou poskytovány. 

 

3.4. Mimo výše uvedenou odměnu za výkon funkce je členovi přiznána mzda, osobní ohodnocení, 
prémie. Výše mzdy je stanovena v souladu s interními předpisy společnosti a zásadami 
odměňování zaměstnanců. 

 
3.5. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti 

přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím 
kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada 
společnosti.  

 
IV.  

Závěrečná ustanovení  
 

4.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak ZOK, Stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady 
společnosti nevyplývá jinak.  

 
4.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.  
 
4.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  
 

V Babicích dne 30.6.2014 

 
 

______________________     ______________________ 
společnost       člen 

 


