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Rámcové zásady pro odmenování volených funkcionáru SBD Tešínan
Na základe cI. 74 Stanov SBD Tešínan schvaluje Shromáždení delegátu zásady, podle níž a v souladu s cI.
69, odst. 6 stanov voleným funkcionárum predstavenstva, kontrolní komise a samospráv lze za jejich
aktivní cinnost pri výkonu funkce v jednotlivých volených orgánech družstva poskytovat odmeny.
CI. I

Financní prostredky na odmeny funkcionáru predstavenstva, kontrolní komise
1) Rozpoctová položka "odmeny funkcionáru" se tvorí max. do výše 6 % z výše vybraného správního
príspevku (soucást nájemného a úhrad za služby, spojené s užíváním bytu).
2) Z rozpoctové položky odmeny funkcionáru, vytvorené dle bodu 1) se rozdelí takto:
a) 60% pro funkcionáre predstavenstva,
b) 40% pro cleny kontrolní komise.
3) Zdrojem výplaty odmeny predsedy predstavenstva, povereného soucasne výkonem funkce
~edoucího organizace a odmeny za práci v predstavenstvu místopredsedy predstavenstva, prípadne
povereného predstavenstvem soucasne zastupováním vedoucího organizace, jsou mzdové
prostredky správy SBD, stejne jako pro odmeny clenu pracovních komisí predstavenstva.
4) Je v pravomoci predstavenstva u cásti nevycerpaných rozpoctovaných prostredku dle bodu 2a)
v prubehu rozpoctového roku schválit jejich presun do mzdových prostredku správy SBD k posílení
zdroju, urcených k financování odmen predsedy a místopredsedy predstavenstva dle bodu 3).
5) Celkovou plánovanou výši financních prostredku urcených na odmeny clenu predstavenstva,
kontrolní komise a pracovních komisí predstavenstva schvaluje Shromáždení delegátu na príslušný
rok jako soucást financního rozpoctu správy SBD v clenení jednotlivých orgánu a jednotlivých
nákladových úctu.
6) Veškeré odmeny clenu predstavenstva, kontrolní komise a pracovních komisí predstavenstva jsou
zahrnuty do nákladu správy družstva.
7) Celková výše poskytnutých odmen za príslušný rok nesmí prekrocit celkovou výši odmen
schválených SD na príslušný rok.
CI. II

Financní prostredky na odmeny funkcionáru/clenu sa.mospráv
I) Financní prostredky pro odmeny za správu domu jsou tvoreny v nájmu - položka
"príspevek na správu domu" - základní cástkou KclbytJmesíc. Minimální výši základní cástky
urcuje predstavenstvo svým usnesením.
"2) Zdroje pro odmeny funkcionáru/clenu samospráv jsou tvoreny v predpisu nájmu v minimální
základní cástce dle rozhodnutí predstavenstva (cI. II, bod 1» v prípadech, kdy do jednoho mesíce
od schválení takového rozhodnutí predstavenstva nebude ze samosprávy doruceno rozhodnutí
clenské schuze o jiné výši príspevku na správu domu, prípadne v prípadech, kdy dosavadní výše
této položky v predpisu nájmu je nižší, než predstavenstvem schválena minimální výše základní
cástky .
3) Clenská schuze samosprávy je oprávnena svým usnesením zvýšit nebo snížit základní cástku pro
odmeny za správu domu dle cI. II, bod I), a to i prubežne mezi jednotlivými usneseními
predstavenstva.
4) Celková výše poskytnutých odmen za správu domu na príslušné období nesmí prekrocit celkovou
výši predpisem nájmu stanovených financních prostredku tohoto období.
CI. III

Rozdelování a vyplácení odmen
1. Rozdelování odmen clenu predstavenstva a KK probehne lx rocne po odsouhlasení rocní úcetní
záverky za príslušný rok, a to podle následujících pravidel:
a) Pro predsedu a místopredsedy predstavenstva je rozdelení odmen v pravomoci
predstavenstva, a to do výše rozpoctované cástky, schválené predstavenstvem v souladu s cI.
I, bod 3) a 4).
b) Pro cleny predstavenstva je rozdelení odmen v pravomoci predsedy predstavenstva, a to do
celkové výše rozpoctované cástky uvedené v cI. I, bod 2a), vždy s prihlédnutím k pracovní
angažovanosti, iniciative, poctu odpracovaných hodin, výši absence na jednáních, apod.
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V pravomoci predsedy predstavenstva je rovnež priznání odmeny clenum pracovních komisí
predstavenstva s prihlédnutím ke stejným hodnotícím kritériím.
c) Pro cleny kontrolní komise je rozdelení odmen v pravomoci predsedy komise do celkové
výše rozpoctované cástky uvedené v cI. I, bod 2b), a to s prihlédnutím k pracovní
angažovanosti, iniciative, poctu odpracovaných hodin, výši absence na jednáních, apod.
d) Skoncí-li hospodarení
správy SBD ztrátou, o krácení výše odmen clenu orgánu
predstavenstva a kontrolní komise rozhodne SD, pricemž snížení odmen nesmí být vyšší jak
25% z cástek urcených cI. 1, bod 2) za práci v uvedených volených orgánech družstva
v prubehu rozpoctového kalendárního roku. ev predsedy a místopredsedy predstavenstva
bude rešeno v rámci kritérií odmenování, schválených predstavenstvem). Toto ustanovení
nebude použito v prípade schválení rozpoctu správy na príslušný rok se ztrátou a tato nebude
prekrocena.
Vyplácení odmen pro funkcionáre a cleny samospráv (za správu domu) bude provádeno
v termínech dle dohody s E a SÚ správy SBD na základe vyplneného tiskopisu "Žádost o vyplacení
odmeny clenu samosprávy", nejméne pak lx rocne, a to nejpozdeji do 31. 3. následujícího roku,
vždy však nejdríve po ukoncení dohodnutého období, a to podle následujících zásad:
. a) V rámci vytvorených financních prostredku na odmeny pro funkcionáre a cleny
samosprávy (za správu domu), navrhne výši odmen predseda výboru samosprávy a schválí
výbor samosprávy.
b) Predstavenstvo je oprávneno pozastavit, neb krátit výši odmeny pro funkcionáre a cleny
samosprávy (za správu domu) zejména v prípadech, kdy:
není odevzdán zápis z výrocní clenské schuze,
výborem samosprávy není opakovane zajištena úcast delegátu na SD (vyjma
omluvené neúcasti).
O takovémto rozhodnutí bude výbor písemne vyrozumen s poucením o odvolání.
c) Clenum samospráv budou odmeny vypláceny na základe pracovne právního vztahu
voleného funkcionáre-clena družstva dle platných mzdových predpisu, veškeré odvody
spojené s výplatou odmeny budou úctovány k tíži dané samosprávy.
d) Pri nevycerpání financních prostredku pro funkcionáre samospráv (na správu domu) budou
tyto po ukoncení úcetního období (roku) zúctovány ve prospech dlouhodobé zálohy na
opravu a údržbu domu dané samosprávy.
e) Rozhodne-li o krácení odmeny pro funkcionáre a cleny samosprávy (za správu domu) za
príslušný rok výrocní clenská schuze samosprávy, budou o' tuto cástku kráceny odmeny
v následujícím roce.

CI.IV'
Ostatní ujednání
I) Vyplacené odmeny jsou sníženy o cástky dle platných mzdových predpisu.
2) Pri výmene funkcionáru samosprávy je možno požádat o vyplacení odmeny mimo obvyklý termín
dle cI. III, bod 2), s ohledem na délku funkcního období v príslušném roce.
3) Pri výmene predstavenstva a KK (konec volebního období) rozdelí se SD schválená výše celkové
odmeny v pomeru délek funkcního období v príslušném roce.
4) Je v pravomoci jednotlivých
volených orgánu (predstavenstvo,
kontrolní komise, výbory
samospráv) vytvorit a schválit vlastní upresnující pravidla a kritéria pro rozdelování odmen, vždy
však v souladu s temito Rámcovými zásadami pro odmenování .funkcionáru SED.
CI. V

Záverecná ustanovení
I.
2.
3.

Ruší se "Rámcové zásady tvorby a cerpání rozpoctových prostredku na odmenování funkcionáru",
schválené SD 25. 11. 2003.
Tyto Zásady byly schváleny usnesením SD SBD Tešínan dne 22. 11. 2012.
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