Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely:
ČSAD Benešov a.s. IČ: 601 93 441
se sídlem Vlašim, Blanická 960, PSČ 258 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 2332
zastoupená místopředsedkyní představenstva MA Evou Kratochvílovou
na straně jedné – dále jen „Společnost“
a
Kateřina Kratochvílová, nar. 8.7.1975, trvalým pobytem Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ: 120 00
na straně druhé – dále jen „předsedkyně představenstva“
s odkazem na ust. § 59 a násl. Zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
tuto
smlouvu o výkonu funkce předsedkyně představenstva.
I.
Předmět smlouvy
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že Kateřina Kratochvílová vykonává u Společnosti funkci
předsedkyně představenstva a tuto funkci se zavazuje vykonávat pro Společnost i nadále a Společnost
se zavazuje jí za výkon této funkce hradit odměnu.
II.
Odměna, doba trvání smlouvy
Předsedkyni představenstva za výkon této funkce náleží měsíční odměna ve výši 40 000,- Kč hrubého,
která je splatná vždy do každého 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nárok na odměnu vznikl.
Odměna bude hrazena na bankovní účet určený tímto členem orgánu společnosti.
Tato smlouva se uzavírá na dobu od schválení valnou hromadou Společnosti do okamžiku ukončení
výkonu funkce předsedkyně představenstva Společnosti. Tato smlouva může být dále ukončena písemnou
dohodou smluvních stran, nebo z jiných důvodů stanovených zákonem, či Stanovami Společnosti.
III.
Závěrečná ustanovení
Člen orgánu společnosti bude vykonávat svoji činnost zejména v sídle a všech provozovnách společnosti,
jakož i u obchodních parterů, jak v rámci České republiky, tak případně i v zahraničí. Člen orgánu
společnosti prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, které by mu bránily ve výkonu této funkce.
Práva a povinnosti stran této smlouvy se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Zákona o
obchodních korporacích a přiměřeně i Nového občanského zákoníku (zejména o příkazu). Tato smlouva
vyžaduje schválení valnou hromadou Společnosti.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že
smlouva byla sepsána vážně, určitě srozumitelně a na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, na
důkaz čehož připojují své podpisy.
V Jihlavě dne 19.6.2014

---------------------------Za ČSAD Benešov a.s.
MA Eva Kratochvílová
místopředsedkyně představenstva

-------------------------------Kateřina Kratochvílová
předsedkyně představenstva

