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Smlouva o výkonu funkce jednatele 

 

uzavřená podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

(dále jen „Smlouva“) 
 
Smluvní strany: 
(1) Název společnosti, IČ: xxx xx xxx, se sídlem …………………, zapsaná v obchodním 

 rejstříku u Krajského soudu/Městského soudu v ….., pod sp. zn. ….., zastoupená 
jednatelem  …………… 

  (dále jen „Společnost“) 
 
(2) Titul, jméno, příjmení, r.č. xxxxxx/xxxx, bytem ……………………………. PSČ xxx xx, 
číslo účtu:… vedený u:… 

  (dále jen „Jednatel“ nebo pan/paní „…“) 
 

Společnost a Jednatel společně též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní 
strana“. 

 
I. Úvodní ustanovení 

 
Vzhledem k tomu, že se pan/paní … stal s účinností od …… jednatelem Společnosti a 
náleží mu za tuto činnost odměna, dohodly se Smluvní strany na následující Smlouvě. 
Veškeré dosavadní smlouvy o výkonu funkce jednatele uzavřené mezi Jednatelem a 
Společností pozbývají platnosti dnem účinnosti této Smlouvy. 
 

II. Předmět Smlouvy 
 
Předmětem této Smlouvy jsou vzájemná práva a povinnosti Jednatele a Společnosti. 
Smluvní strany se zavazují plnit řádně všechny své povinnosti vyplývající ze zákona, této 
Smlouvy, zakladatelského právního jednání a jednatelského řádu, pokud byl vydán. 
Společnost se za plnění funkce Jednatele zavazuje uhradit odměnu ve výši dále 
stanovené. 
 

III. Práva a povinnosti Jednatele 
 

III.1 Jednatel je především povinen: 
III.1.1 řídit se při výkonu funkce obecně závaznými právními předpisy, touto 

Smlouvou, zakladatelským právním jednáním a jednatelským řádem, 
pokud byl vydán,  

III.1.2 zajistit řádné vedení účetnictví a dalších povinných evidencí, 
III.1.3 vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. loajálně, pečlivě 

a informovaně, 
III.1.4 předkládat valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení 

účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztrát, 
III.1.5 vést seznam společníků a svolávat valnou hromadu Společnosti, 
III.1.6 náležitě opatrovat veškerý majetek a dokumenty Společnosti, 


