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Úvodní ustanovení
Zásady odměňování členů družstva za práce spojené s výkonem funkcí ve prospěch
družstva vychází ze Smlouvy o výkonu funkce. Formu této smlouvy schvaluje shromáždění
delegátů a kontrolní komise.
Tato směrnice stanovuje zásady a pravidla pro odměňování členů družstva za práce
spojené s výkonem funkcí v družstvu, úhradu ušlé mzdy, nákladů spojených s výkonem funkce a
vytváření potřebných finančních zdrojů. Pod pojmem odměňování se rozumí finanční hodnocení
a ocenění členů družstva.
Základní ustanovení
čl. 1
Finanční hodnocení členů družstva za provedené práce ve prospěch družstva se provádí
formou odměn za výkon jejich funkce.

čl. 2
Členové družstva, kterým může být vyplácena finanční odměna, jsou:
Skupina A: představenstvo SBD Letohrad
Skupina B
kontrolní komise SBD Letohrad
Skupina C
předsedové a členové samospráv
čl. 3
Odměna členům družstva může být poskytnuta jen v závislosti na výsledcích
hospodaření družstva a v souladu se schváleným rozpočtem družstva - střediska správa. Není na
ni právní nárok.
čl. 4
Výši finanční odměny (finančního ohodnocení) členů družstva skupin A, B a C za práce
spojené s výkonem funkce pro družstvo navrhuje představenstvo družstva v rozpočtu střediska
správa, který pro dané období schvaluje shromáždění delegátů. Celková výše vyplacených
prostředků nesmí přesáhnout částku schválenou v kapitolách odměny členů družstva skupin A,
B, C, refundace.
Souhrnná výše finančních prostředků určených k odměňování členů družstva všech
skupin nesmí přesáhnout 15 % z celkových příjmů střediska správa.


Struktura odměn členům družstva skupiny A je tvořena odměnami za výkon jejich
funkce.
1.

Odměna za výkon funkce je vyplácena měsíčně nebo čtvrtletně a je na ní určeno 85
% mzdových prostředků schválených v rozpočtu na odměny představenstva.
Z prostředků určených na odměny náleží předsedovi 32,5 %, místopředsedovi 15
% a členům představenstva 7,5 %. Procentní výše odměny pro jednotlivé členy
představenstva je stanovena v souvislosti s vykonávanou funkcí a účastí na
zasedáních představenstva. V případě neplnění povinností nebo neomluvených
absencích na zasedáních představenstva může předseda představenstva
místopředsedovi a ostatním členům představenstva výši odměny v daném měsíci
snížit nebo odebrat. Tuto skutečnost schvaluje představenstvo. Snížené prostředky
budou převedeny do objemu prostředků vyplácených na základě odstavce 2.

2. Zbylé prostředky, určené na odměny členům družstva skupiny A jsou vypláceny
na základě rozhodnutí předsedy družstva a je na ně určeno 15 % mzdových
prostředků schválených v rozpočtu na odměny představenstva. Předseda
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družstva zohledňuje zejména aktivitu členů představenstva, jejich podíl na plnění
stanovených úkolů a celkový přístup k plnění funkce a řešení vnitrodružstevních
problémů. Na tyto prostředky nemá nárok předseda představenstva, vzhledem
k ohodnocení jeho povinností a úkolů v odstavci 1. Výše určených prostředků
může být snížena o refundaci mezd, vyplacených v rozhodném období.


Struktura odměn členům družstva skupiny B je tvořena odměnami za výkon jejich
funkce.
1.



Odměna za výkon funkce člena kontrolní komise je vyplácena na základě návrhu
předsedy kontrolní komise, schváleného představenstvem a jsou na ni určeny
mzdové prostředky schválené v rozpočtu střediska správa. Předseda kontrolní
komise v návrhu zohledňuje aktivitu členů kontrolní komise a hodnotí způsob
provedení sjednané práce. Předseda kontrolní komise návrhy předkládá 1 – 2 x
ročně nejpozději do 30. 11. běžného roku.

Struktura odměn členům družstva skupiny C je tvořena odměnami za výkon jejich
funkce.
1.

2.

-

Odměna je vyplácena 1x ročně předsedovi samosprávy na základě mzdových
prostředků schválených v rozpočtu střediska správa pro samosprávy. Výše
vyplácených prostředků je dána částkou na jeden byt, která se vypočítá jako podíl
schválené odměny pro samosprávy a počtem bytů spravovaných kanceláří
družstva. Minimální vyplácená částka činí 50,- Kč na jeden byt ročně. Rozdělování
přidělené výše finančních prostředků jednotlivým členům výboru, případně
dalším členům samosprávy provádí předseda samosprávy.
Odměna je poskytnuta činným a plně funkčním samosprávám v závislosti na
plnění úkolů a není na ni právní nárok. Představenstvo je oprávněno odměny
odejmout či snížit z důvodu neplnění pokynů představenstva, dále při nesplnění
úkolů zadaných shromážděním delegátů nebo neplněním povinností samosprávy
vyplývajících ze stanov družstva. Své rozhodnutí je představenstvo povinno
písemně sdělit výboru samosprávy. Ušetřené prostředky za nefunkční
samosprávy budou rozděleny do funkčních samospráv a tím bude navýšena
vyplácená částka na jeden byt.
Odměna členům družstva skupiny C může být u jednotlivých hospodářských středisek
navýšena, na základě žádosti podané samosprávou příslušného hospodářského střediska.
Žádost je adresována představenstvu, které ji projedná na nejbližším zasedání. Po
schválení představenstvem družstva může být odměna členům skupiny C žádajícího
hospodářského střediska navýšena nad rámec rozpočtované částky.
Prostředky na odměny členům samosprávy příslušného střediska budou získávány na
základě nové položky „Předpisu nájemného“ s názvem „Odměny samosprávě“.
Žádost podává na představenstvo samospráva příslušného hospodářského střediska.
Žádost musí být doplněna schváleným usnesením členské schůze, které musí
obsahovat:
seznam členů samosprávy,
částku, která bude měsíčně vyplácena předsedovi samosprávy,
částku, která bude měsíčně vyplácena ostatním členům samosprávy,
výši příspěvku za jeden byt do položky „Odměny samosprávě“.
Následně bude žádost doplněna o přílohu, která bude obsahovat osobní údaje a
bankovní spojení členů samosprávy.
V případě, že úhrnná výše příspěvku ze všech bytů dané samosprávy za měsíc nebude
pokrývat celkovou výši odměn předsedy a členů samosprávy, nesmí být žádost
představenstvem schválena.
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čl. 5
Nevyplacené finanční prostředky v daném roce nemohou být převedeny do roku
následujícího.
Tato směrnice byla schválena kontrolní komisí dne ………………
Podpis předseda kont rolní komise ……………………….
Tato směrnice byla schválena shromážděním delegátů dne

23. května 2019 a

nabývají účinnosti dnem 1.6.201 9

.........................…………….
předseda představenstva
SBD Letohrad

......................................……..........
místopředseda představenstva
SBD Letohrad
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