
DODATEK Č. 1  

ke Smlouvě o výkonu funkce 

uzavřené ve smyslu § 59 zák. č. 90/2012, o obchodních korporacích 

 

 

Smluvní strany 

 

RUDOLF JELÍNEK a.s. , IČ 499 71 361, 

sídlem Razov 472, Vizovice, PSČ 763 12 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 

1253 

zastoupena Ing. Pavlem Dvořáčkem, předsedou představenstva 

(dále jen „společnost“) 

 

a 

 

Ing.  

bytem  

číslo bankovního účtu:  

(dále jen „člen představenstva“) 

 

 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce v následujícím znění: 

 

 

I. 

Smluvní strany dne 26.6.2018 uzavřely smlouvu o výkonu funkce, která upravuje vztah mezi 

společností a členem představenstva (dále též jen „Smlouva o výkonu funkce“).  

 

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 a 2 Smlouvy o výkonu funkce se mění a nově zní 

takto:  

 

1. Členu představenstva náleží za výkon funkce člena představenstva pevná měsíční odměna 

ve výši ………………. 

2. V souvislosti s výkonem funkce exportního ředitele společnosti náleží členu představenstva 

tato peněžitá plnění: 

a. Pevná měsíční odměna ve výši……………… 

b. Čtvrtletní prémie do maximální výše 35 % z celkové pevné měsíční odměny (dle písm. 

a. výše) za příslušné kalendářní čtvrtletí, na kterou vzniká nárok po schválení 

představenstvem společnosti na základě vyhodnocení plnění úkolů stanovených 

představenstvem. 

c. Roční bonus do maximální výše 150 % z celkové roční odměny (celkovou roční 

odměnou se má na mysli pevná měsíční odměna dle písm. a. výše + čtvrtletní prémie 

dle písm. b. výše) v případě splnění ročního hospodářského výsledku stanoveného 



schváleným plánem společnosti pro příslušný kalendářní rok. Celkovou výši ročního 

bonusu navrhne a schválí představenstvo společnosti.  

d. Členu představenstva společnosti náleží příspěvek na penzijní připojištění, životní 

pojištění, příspěvek na stravování a cestovní náhrady dle příslušných ustanovení zák. č. 

262/2006 Sb. zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.  Člen představenstva 

má rovněž právo uzavřít se společností dohodu o užívání automobilu k soukromým 

účelům a užívat automobil společnosti k soukromým účelům. 

 

III. 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení valnou hromadou a účinnosti 1. 7. 

2022. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi smluvními stranami dne 

26.6.2018  se tímto dodatkem nemění.  

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností 

originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem dodatku seznámeny, že tento dodatek je 

projevem jejich svobodné vůle a že tento dodatek nebyl uzavřena pod nátlakem, na důkaz 

čehož připojují své podpisy. 

 

 

Ve Vizovicích dne 28. 6. 2022 

 

 

 

………………………………… ………………………………… 

                 společnost                                                                          člen představenstva  


