
 

VZORY SMLUV 

Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním 

požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v 

souvislosti s poskytnutými informacemi. 

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 2079 

a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

(dále také společně „Smluvní strany" nebo kterákoli z nich Jako „Smluvní strana") 

uzavírají níže uvedeného dne na základě svojí skutečné, svobodné a vážné vůle tuto rámcovou kupní 

smlouvu (dále Jen „Smlouva"): 

PREAMBULE (stručný popis významu a účelu smlouvy) 

Například: Prodávající je výrobce pekařského a cukrářského zboží. Kupující provozuje pro-

dejny s potravinami. Smluvní strany chtějí nastavit systém pravidelných dodávek zboží, proto 

níže sjednávají pravidla a podmínky své obchodní spolupráce. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem Smlouvy Je rámcová úprava právních vztahů Smluvních stran vznikajících při pravi-

delném prodeji zboží Prodávajícího, tj. [•] (specifikace zboží například: sortimentu pekařských a 

cukrářských výrobků dle aktuální nabídky Prodávajícího) (dále Jen „Zboží"), Kupujícímu.

Název / Obchodní firma: [•]  

Sídlo: [•] 
 

IČO: [•] DIČ: [•] 

Zápis v OR: [•] 
 

Č. účtu: [•]  

Zastoupena: [•] 
 

E-mail: [•] Telefon: [•] 

(dále „Prodávající") 
o 

  

 

Název / Obchodní firma: [•] 

 

Sídlo: [•] 
 

IČO: [•] DIČ: [•] 

Zápis v OR: [•] 
 

Č. účtu: [•]  

Zastoupena: [•] 
 

E-mail: [•] Telefon: [•] 
(dále „Kupující") 
 



 

1.2. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu Zboží za podmínek uvedených ve Smlouvě a 

umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží. Kupující se zavazuje Zboží převzít a 

uhradit Prodávajícímu kupní cenu. 

1.3. Na základě Smlouvy budou mezi Smluvními stranami sjednávány dílčí kupní smlouvy ve formě 

objednávek Kupujícího na Jednotlivé dodávky Zboží. 

2. DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVY 

2.1. Dílčí kupní smlouvy a vztahy z nich vyplývající se řídí Smlouvou, není-li sjednáno Jinak. 

2.2.  Dílčí kupní smlouvy Jsou uzavírány následovně: Kupující objedná Zboží z aktuální nabídky Pro-

dávajícího. Objednávky mohou být činěny písemně (zpravidla elektronicky) i ústně (zpravidla 

telefonicky) a musí obsahovat: identifikaci Kupujícího, datum objednávky, specifikaci Zboží - 

především množství, Jednotkovou i celkovou cenu včetně DPH, Jakost, termín dodání, místo 

dodání, identifikace osoby oprávněné převzít Zboží za Kupujícího. Dílčí kupní smlouva Je uza-

vřena potvrzením objednávky Prodávajícím. 

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 

3.1. Prodávající dodává zboží do určené prodejny Kupujícího v hodinách předem dohodnutých. 

3.2. Dokladem o dodání a množstevní přejímce zboží Je dodací list potvrzený zástupci Prodávajícího 

a Kupujícího. Dodací list musí obsahovat alespoň: identifikaci Kupujícího (firma, adresa, IČO), 

datum dodání, specifikaci dodaného Zboží (popis Jednotlivých položek, počet Jednotek, 

hmotnost. Jakost), množství a druh vratných obalů dodaných se Zbožím, množství a druh vrat-

ných obalů vrácených Kupujícím, podpis osoby oprávněné převzít Zboží za Kupujícího. 

3.3. Kupující Je při přejímce Zboží povinen zkontrolovat množství Zboží, případné množstevní ne-

dostatky Je povinen vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem dodacího listu. Údaje o 

hmotnosti, počtu položek a Jednotlivých kusů Zboží, o počtu dodaných vratných obalů a o počtu 

vrácených vratných obalů potvrzené zástupci Prodávajícího a Kupujícího Jsou podkladem pro 

vyúčtování kupní ceny. 

3.4. Podpisem dodacího listu Je Zboží předáno a Kupující k němu nabývá vlastnické právo. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1.  Cena Zboží a dopravy Je uvedena v ceníku Prodávajícího. Ceny Zboží v ceníku Jsou uváděny 

bez DPH. Rozhodnou Je cena uvedená na faktuře. 

4.2. Prodávající vyúčtuje fakturou každou Jednotlivou dodávku, a to vždy podle údajů uvedených na 

dodacím listu potvrzeném zástupcem Kupujícího. Datem zdanitelného plnění se rozumí den 

dodání. K ceně Zboží se účtuje DPH a doprava. Vratné obaly Jsou fakturovány společně se 

zbožím a zaúčtují se formou dobropisu. 

4.3. Splatnost faktury činí 15 dnů a počítá se vždy od data zdanitelného plnění předmětné dodávky. 

Smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s úhradou peněžité pohledávky vzniklé dle 

Smlouvy činí 0,01 % z dlužné částky denně. 
5. VADY ZBOZI 

5.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží Je v souladu s dílčí kupní smlouvou, má Jakost a 

užitné vlastnosti pro zboží takového typu obvyklé a odpovídá požadavkům právních předpisů. V 

případě vzoru vztahujícímu se k potravinám: Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost 



 

vymezenou vyznačením data spotřeby na obalu dodaného zboží v souladu se zákonem č. 

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a příslušnými prováděcími předpisy. 

5.2. S ohledem na povahu Zboží sjednávají Smluvní strany, že Kupující Je oprávněn reklamovat 

kvalitativní vady Zboží výhradně v následujících lhůtách: (i) zjevné vady ihned při přejímce. 

Zjevné vady jsou zejména vady obalu bránící dalšímu zamýšlenému užití zboží, zjevné senzo-

rické vady nebo neodpovídající teplota zboží při dodání, (ii) skryté vady do 24 hodin od dodání. 

5.3. Rozhodnutí o dispozici s reklamovaným Zbožím zůstává plně na uvážení Prodávajícího. Likvi-

dace Zboží Je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího. 

6. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být písemně vypovězena s výpovědní dobou 

Jeden měsíc. Výpovědní doba počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího 

po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Ukončení Smlouvy nemá vliv na Již vzniklé 

finanční povinnosti Smluvních stran. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat či ukončit pouze písemnou dohodou Smluvních stran. 

7.2.  Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále „občanský zákoník"). Smluvní strany uzavírají Smlouvu ve smyslu usta-

novení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku Jako smlouvu nepojmenovanou, přičemž Smlouva 

upravuje smluvní vztahy, které budou vznikat při uzavírání dílčích kupních smluv podle usta-

novení § 2079 a následujících občanského zákoníku. Bude-li dílčí kupní smlouva obsahovat 

odlišné ujednání, než Je obsažené ve Smlouvě, má přednost ujednání dílčí kupní smlouvy. 

7.3. Tato Smlouva se uzavírá ve dvou autentických vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana 

obdrží Jedno. 

7.4. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nicotným či nevynutitelným, 

nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, Jestliže s ohledem na smysl a účel Smlouvy lze 

takové ustanovení od zbytku Smlouvy oddělit. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení 

vzájemnou dohodou nahradit ustanovením platným a vynutitelným. 

7.5. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s ní přímo související budou s konečnou platností 

rozhodnuty Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky. Spor bude rozhodován podle řádu a pravidel rozhodčího soudu Jedním roz-

hodcem Jmenovaným způsobem podle tohoto řádu a pravidel. 

7.6. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy, pokud v 

této Smlouvě není dohodnuto něco Jiného. Veškerá Jednání a dohody učiněné před uzavřením 

této Smlouvy Jsou v této Smlouvě obsaženy a pozbývají uzavřením Smlouvy platnosti. 



 

V [•] dne [•] 

Kupující 

Jméno a funkce] [jméno a funkce] 

7.7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné 

vůle, a jako takovou ji stvrzují svými podpisy. 

 

 

V[*j dne [•] 

Prodávající 

 

 
 
  



 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník 

Jméno a přOmení: [•] 

Trvalý pobyt: [•] 

Datum narození: [•] 

E-mail: 

Telefon: 

(dále ,,Objednatel‘) 

a 

Název/Obchodní firma: [•] 

Sídlo: [•] 

IČO: [•] 

DIČ: [•] 

Zápis v OR: [•] 

Č. účtu: [•] 

Zastoupena: [•] 

E-mail: [•] Telefon: [•] 

(dále ,,Zhotovitel“) 

(dále také společně „Smluvní strany“ nebo kterákoli z nich jako „Smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne na základě svojí skutečné, svobodné a vážné vůle tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 

PREAMBULE (stručný popis významu a účelu smlouvy) 

Například: Objednatel má zájem o zhotovení atypického nábytku na míru z exotického dřeva. 

Zhotovitel je truhlář a odborník ve zpracování exotických dřevin a je schopen dílo dle 

specifických požadavků objednatele osobně zhotovit. 

8. PŘEDMĚT SMLOUVY 

8.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných ve Smlouvě, na své nebezpečí, v níže uvede-

ném termínu a za níže sjednanou cenu provést a předat Objednateli následující dílo: (přesná 

specifikace, například i formou nákresu, který bude součástí smlouvy jako příloha) (dále „Dílo“). 

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle podmínek Smlouvy. 

8.2. Vícepráce požadované Objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu prací, Objednatel zadá 

písemně u Zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení Díla a cena Díla dle 

Smlouvy. 

9. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

9.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v následujících termínech: 

Termín zahájení prací: [•] 

Termín dokončení prací: [•] 

9.2. Zhotovitel provede dílo v místě trvalého pobytu Objednatele / na adrese: (doplňte konkrétní 

adresu). 



 

10. CENA ZA DÍLO 

10.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně [•] Kč. Tato cena Je konečná a zahrnuje i DPH, 

pokud Je Zhotovitel plátce DPH (dále „Cena“). 

10.2. V Ceně Jsou zahrnuty náklady na veškerý materiál a Jiné věci nutné k realizaci Díla i náklady na 

dopravu. 

10.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu úhrady Ceny: 
Objednatel uhradí zálohu ve výši [•] Kč, tj. [•] % z Ceny nejpozději do [•] dnů ode dne podpisu 

Smlouvy. Zhotovitel Je povinen bez prodlení vystavit a předat Objednateli zálohovou fakturu. 

10.4. Po protokolárním předání a převzetí Díla a odstranění případných vad a nedodělků vystaví 

Zhotovitel konečnou fakturu, ve které vyúčtuje zbylých [•] Kč, tj. [•] % z Ceny. V konečné faktuře 

vyúčtuje Zhotovitel DPH, Je-li plátcem. 

10.5. Konečná záloha Je splatná do [•] dnů od doručení Objednateli. Objednatel splní svou platební 

povinnost v den, kdy bude příslušná částka připsána na bankovní účet Zhotovitele. 

11. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

11.1. Zhotovitel Je oprávněn nezahájit či přerušit provádění Díla, pokud hrozí nebezpečí škody. Zho-

tovitel Je povinen upozornit Objednatele na okolnosti, které ovlivní Cenu, termín či zhotovení 

Díla, a to před zahájením provádění Díla. Pokud takové okolnosti brání řádnému provedení Díla, 

Zhotovitel Jeho provádění nezahájí a bezodkladně informuje Objednatele. (Například při sejmutí 

střešních tašek poničených vichřicí, zjistí pokrývač, že trámy jsou uhnilé. Tato skutečnost nebyla 

známa při uzavírání smlouvy.) 

11.2. Zhotovitel Je povinen provést Dílo kompletně, v patřičné kvalitě a ve sjednaném termínu. Po-

žadovaná kvalita Je vymezena obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje do-

držovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy v dohodnutém 

místě plnění. 

11.3. Zhotovitel zajistí materiál, zařízení a Jiné věci potřebné k provedení Díla a nese do předání Díla 

Objednateli veškerou odpovědnost za škodu na prováděném Díle. Zhotovitel rovněž odpovídá 

za škody způsobené v důsledku Jeho zavinění třetím osobám. (Například při natírání plotu je 

poničen sousedův živý plot.) 

11.4. Zhotovitel se zavazuje uvést místo plnění do původního stavu, a to na vlastní náklady. (Například 

úklid po vysekání nové elektrické zásuvky.) 

12. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

12.1. Objednatel se zavazuje předat místo plnění ve stavu způsobilém k řádnému provádění Díla 

nejpozději do [•]. Objednatel se dále zavazuje předat veškerou dokumentaci a informace ne-

zbytné k řádnému provádění Díla ke dni podpisu Smlouvy. V opačném případě není Zhotovitel 

povinen zahájit provádění Díla a sjednaný termín dokončení se přiměřeně prodlužuje. Zhotovitel 

má právo na úhradu přiměřených nákladů, které mu v této souvislosti vzniknou. 

12.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. 

12.3. Objednatel Je oprávněn: (i) kontrolovat provádění Díla; (ii) upozorňovat na zjištěné nedostatky; 

(iii) dát příkaz k zastavení prací. Je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla nebo hrozí-li Jiné 

vážné škody. 



 

13. PROVEDENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

13.1. Dílo Je provedeno. Je-li řádně dokončeno a předáno v dohodnutém termínu. Předání Díla Je 

stvrzeno předávacím protokolem. 

13.2. Objednatel Je povinen Dílo převzít, pokud na něm v době předání nejsou zjištěny žádné pod-

statné vady a nedodělky, které brání jeho řádnému užívání. Zjištěné vady a nedodělky Smluvní 

strany uvedou v předávacím protokolu včetně termínu jejich odstranění, případně dohodnuté 

slevy na Ceně. 

14. ZÁRUKA ZA DÍLO (lze vypustit, není zákonná povinnost) 

14.1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku v délce [•] měsíců ode dne převzetí Díla. 

14.2. Zjistí-li Objednatel během záruční doby, že Dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám 

Smlouvy, vyzve písemně Zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel Je povinen písemně se vy-

jádřit k reklamaci do 10 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 10 pracovních dnů od 

tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní 

Zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se Smluvní strany písemně na lhůtě delší. 

Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením 

všech reklamovaných vad. 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (lze vypustit a použít pouze ustanovení o smluvní pokutě) 

15.1. Ohrozí-li nebo zmaří-li Jedna ze Smluvních stran provedení Díla, nebo podstatným 

způsobem poruší Smlouvu, má druhá Smluvní strana právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupení 

musí být učiněno písemně, doporučeným dopisem a musí být doručeno na adresu Smluvní 

strany uvedené v záhlaví Smlouvy. 

 

15.2. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména: 

- prodlení Zhotovitele delší než 5 dnů se zahájením Díla 

- prodlení Zhotovitele delší než 5 dnů s dokončením Díla 

- prodlení Objednatele delší než 5 dnů s poskytnutím součinnosti Zhotoviteli zejména dle 

článku 4.1 a 5.1. 

16. SMLUVNÍ POKUTY (lze vypustit a použít pouze ustanovení o odstoupení) 

16.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za 

nedodržení termínu dokončení díla ve výši [•] Kč (například 0,05 % z Ceny) za každý den 

prodlení. 

16.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel Je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu za pro-

dlení s placením Ceny ve výši [•] Kč (například 0,05 % z dlužné částky) za každý den prodlení. 

17. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

17.1. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran. 

17.2. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

17.3. Tato Smlouva se uzavírá ve dvou autentických vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana 

obdrží Jedno. 

17.4. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nicotným či nevynutitelným, 

nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, Jestliže s ohledem na smysl a účel Smlouvy lze 



 

V [•] dne [•] 

[název Smluvní strany] 

V [•] dne [•] 

[název Smluvní strany] 

[Jméno a funkce] [jméno a funkce] 

takové ustanovení od zbytku Smlouvy oddělit. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení 

vzájemnou dohodou nahradit ustanovením platným a vynutitelným. 

17.5. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s ní přímo související budou s konečnou platností 

rozhodnuty Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky. Spor bude rozhodován podle řádu a pravidel rozhodčího soudu Jedním roz-

hodcem Jmenovaným způsobem podle tohoto řádu a pravidel. 

17.6. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy, pokud v 

této Smlouvě není dohodnuto něco Jiného. Veškerá Jednání a dohody učiněné před uzavřením 

této Smlouvy Jsou v této Smlouvě obsaženy a pozbývají uzavřením Smlouvy platnosti. 

17.7. Nedílnou součástí této Smlouvy Jsou následující přílohy: 

17.7.1. [•], 

17.7.2. [•]. 

17.8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné 

vůle, a Jako takovou Ji stvrzují svými podpisy. 



 

V[*]dne [•] 

Zaměstnanec 
[jméno] 

PRACOVNÍ SMLOUVA 

uzavřená v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

 

uzavírají na základě svojí skutečné, svobodné a vážné vůle tuto pracovní smlouvu: 

18. PRACOVNÍ POMĚR 

18.1. Zaměstnanec bude pro Zaměstnavatele vykonávat práci: [•] (doplňte druh práce). 

18.2. Den nástupu do práce: [•] 

18.3. Místo výkonu práce: [•] 

18.4. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou do [•] / na dobu neurčitou. 

18.5. Pracovní úvazek se sjednává v rozsahu 40 hodin týdně. 

18.6. Zkušební doba činí 3 měsíce. 

18.7. Varianta A: Za řádně vykonanou práci náleží Zaměstnanci mzda dle mzdového výměru. 

Podrobnosti k odměňování stanoví mzdový předpis./Varianta B: Smluvní strany se dohodly na 

měsíční hrubé mzdě ve výši [•] Kč. Mzda Zaměstnance bude zasílána na bankovní účet 

Zaměstnance. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Tato pracovní smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno. 

19.2. Smluvní strany prohlašují, že tato pracovní smlouva představuje projev jejich skutečné, svo-

bodné a vážné vůle, a jako 

takovou ji stvrzují svými 

podpisy. 

V [•] dne [•] 

Zaměstnavatel 

[jméno]  

Název/Obchodní firma: [•] 

sídlo: [•] 

IČO: [•] 
zápis v OR: [•] 

zastoupena: [•] 
(dále jen „Zaměstnavatel“)  

a 
Jméno a přímení: [•] 

trvalý pobyt: [•] 
datum narození: [•] 
(dále jen „Zaměstnanec^) 
 



 

KOMENTÁR K PRACOVNÍ SMLOUVĚ: 

• Pouze články 1.1., 1.2 a 1.3 musí být součástí pracovní smlouvy, která musí být vyho-

tovena písemně. Ostatní ujednání jsou dobrovolná. 

• Pozor! Zaměstnavatel je povinen písemně informovat zaměstnance do 1 měsíce od vzniku 

pracovního poměru o následujících skutečnostech: 

• bližší označení druhu a místa výkonu práce, 

• délka dovolené a způsob jejího čerpání, 

• délka výpovědní doby, 

• informace o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, 

• informace o mzdě a způsobu odměňování, splatnost mzdy, termín, místo a způsob 

výplaty. 

• Při nástupu do práce musí být zaměstnanec ze zákona seznámen s pracovním řádem a s 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

  



 

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGANU 

Společnost [•], se sídlem [•], IČO: [•], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [•] (například Městským 

soudem v Praze), spisová značka [•] (například C 1234) zastoupená panem/paní [•], jednatelem / 

statutárním ředitelem / předsedou představenstva / členem představenstva společnosti (dále jen 

„společnost”) a 

pan / paní [•], datum narození [•], trvalý pobyt [•] 

(dále jen „statutární orgán") 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají, ve smyslu ustanovení § 59 a následujících zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích (dále jen ,,ZOK“), následující smlouvu o výkonu funkce statutárního 

orgánu (dále jen „Smlouva"): 

1 Práva a povinnosti statutárního orgánu 

1.1 Statutární orgán zastupuje společnost a zajišťuje její obchodní vedení. Dále především řádně 

vede účetnictví, informuje společníky o záležitostech společnosti a výsledcích své činnosti. 

1.2 Statutární orgán je povinen vykonávat své pravomoci s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou 

loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Při svém rozhodování je povinen řídit se pravidlem 

podnikatelského úsudku ve smyslu ustanovení § 51ZOK. 

1.3 Statutární orgán se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Statutární orgán je 

dále povinen jednat v souladu s touto Smlouvou a společenskou smlouvou společnosti. 

1.4 Poruší-li statutární orgán při výkonu funkce své povinnosti a společnosti tím vznikne škoda, 

odpovídá za ni. 

1.5 Během výkonu funkce platí pro statutární orgán zákaz konkurence uvedený v § 199 ZOK. 

1.6 Statutární orgán je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích 

týkajících se společnosti, o nichž se dozví v rámci své činnosti, zejména o těch, Jež Jsou pova-

žovány za obchodní tajemství. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce. 

1.7 Při skončení výkonu funkce vrátí statutární orgán společnosti neprodleně veškerou dokumentaci 

týkající se společnosti (především smluvní a obchodní dokumentaci, korespondenci, účetní 

doklady, faktury, plné moci); veškeré předměty a Jiné věci, které obdržel od společnosti v 

souvislosti s výkonem své funkce, a to ve stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení. 

1.8 Místem výkonu funkce Je sídlo společnosti. Statutární orgán souhlasí, že během výkonu své 

funkce bude dle potřeby podnikat služební cesty a vykonávat funkci i mimo sídlo společnosti. 

1.9 Statutární orgán má nárok na [•] pracovních dnů placeného volna v Jednom kalendářním roce. 

2 Povinností společnosti 

2.1 Společnost bude statutárnímu orgánu vyplácet odměnu v souladu s článkem 3. 

2.2 Společnost poskytne statutárnímu orgánu součinnost, aby mohl vykonávat svou funkci v souladu 

s právním řádem České republiky, společenskou smlouvou společnosti a touto Smlouvou. 

2.3 Společnost poskytne statutární orgánu veškeré informace a dokumenty nutné pro řádný výkon 



 

Společnost 

Pan / paní [•] 

Jeho funkce. 

2.4 Pro řádný výkon funkce společnost na základě předávacího protokolu poskytne statutárnímu 

orgánu nezbytné pracovní prostředky. 

3 Odměňování statutárního orgánu 

3.1. Statutárnímu orgánu bude vyplácena měsíční odměna ve výši [•] Kč. 

3.2. Měsíční odměna, po odečtení veškerých příslušných daní a plateb sociálního a zdravotního 

pojištění, bude splatná 10. dne následujícího měsíce a bude hrazena bankovním převodem na 

účet statutárnímu orgánu, který písemně oznámí společnosti. 

3.3. Statutární orgán má nárok na roční bonus určený dle vnitřních pravidel společnosti / Statutární 

orgán má nárok na roční bonus ve výši odpovídající [•] % ze zisku společnosti po zdanění. 

Bonus bude vyplácen spolu s odměnou za měsíc [•]. 

3.4. Společnost přispívá statutárnímu orgánu na životní pojištění do výše [•] Kč / úrazové pojištění do 

výše [•] Kč / penzijní připojištění do výše [•] Kč. 

3 Závěrečná ustanovení 

3.1 Smlouva Je sjednána na dobu funkčního období statutárního orgánu. 

3.2 Smlouva nemůže být ukončena výpovědí žádné strany. / Smlouva může být ukončena výpovědí 

s výpovědní dobou [•], která začíná běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědi 

druhé smluvní straně. 

3.3 Smlouva může být ukončena po dohodě smluvních stran. 

3.4 Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem schválení valnou 

hromadou společnosti. 

3.5 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ZOK. 

3.6 Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s ní přímo související budou s konečnou platností 

rozhodnuty Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky. Spor bude rozhodován podle řádu a pravidel rozhodčího soudu jedním roz-

hodcem jmenovaným způsobem podle tohoto řádu a pravidel. 

3.7 Jakékoli dodatky ke Smlouvě musí mít písemnou formu a být podepsány oběma smluvními 

stranami. 

3.8 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden. 

V[*j dne [•] 
Statutární orgán 

Pan / paní[*j, funkce: 

Tato Smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne [•]. 


