SLEZSKÝ BETON a.s.
IČ: 27858995
se sídlem Orlovská 969/18, Muglinov, 712 00 Ostrava
zast. Martinem Zátopkem, členem správní rady
na straně jedné (dále jen „Společnost“)
a
Martin Zátopek
nar. 22. 8. 1965
bytem Jiřího Mahena 3300, 738 01 Frýdek-Místek
na straně druhé (dále jen „Člen správní rady“)
uzavírají tuto

SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY
I.
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a Členem správní rady
týkající se výkonu funkce člena správní rady.
2. Člen správní rady je členem správní rady společnosti SLEZSKÝ BETON a.s., a to s účinností
od jeho jmenování valnou hromadou Společnosti.
3. Tuto smlouvu o výkonu funkce ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, schválila valná hromada Společnosti na svém jednání dne 27. 7. 2022,
uložila též statutárnímu orgánu, aby na straně Společnosti tuto smlouvu o výkonu funkce
za Společnost podepsal.
II.
1. Člen správní rady je povinen:
– plnit povinnosti člena správní rady s péčí řádného hospodáře,
– jednat jménem Společnosti osobně, podle pokynů valné hromady a v souladu s jejími zájmy,
– upozornit Společnost na zřejmou nevhodnost pokynů, mohly-li by mít za následek vznik škody.
2. Člen správní rady je oprávněn:
– k výkonu své funkce předkládat valné hromadě k projednání podklady, které s výkonem jeho
funkce souvisejí,
– event. odstoupit ze své funkce, a to postupem a za podmínek dle § 58 zákona o obchodních
korporacích.
3. Člen správní rady vykonává svou funkci bezúplatně.

III.
1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem všech
smluvních stran jako číslované dodatky k této smlouvě.
2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Tato smlouva obsahuje projev skutečné a pravé vůle smluvních stran a jako správná je jimi
podepsána.

Ve Frýdku-Místku dne 27. 7. 2022

______________________________
SLEZSKÝ BETON a.s.
zast. Martinem Zátopek, člen správní rady

______________________________
Martin Zátopek

