d) podpora a rozvoj zájmové činnosti d tí, mládeže a všech ostatních v kových skupin
a práce s nimi;
e) podchycovat a rozvíjet talent a zájem d tí, mládeže a všech ostatních v kových skupin;
f) podpora a rozvoj v oblasti
po izování videozáznam , psaní
a jiných multimediálních prvk
uvedené multimediální tvorby r
a propagace;

fotografování, moderování, vystupování na ve ejnosti,
článk , reportáží, zpracovávání propagačních materiál
a jejich grafická úprava a propagace. Zajiš ování výše
zným druh m organizacím formou mediální prezentace

g) zajiš ování spolupráce společnosti s ve ejností a jinými subjekty v České republice
a zahraničí a vzájemná spolupráce;
h) zajiš ování finanční podpory pro činnost a projekty společnosti a činnosti jiných
p átelských organizací;
i) vytvo ení redakce a studia, internetového tiskového a televizního portálu, tvorba tiskovin
a publikací propagující vytvo ené záznamy z výše uvedených akcí, projekt a událostí
či činnosti r zných organizací, formou mediální prezentace a propagace;
j) po ádání odborných p ednášek, besed a tematických zájezd zam ených na poznávání
mezinárodních společenských vztah , kultury, sportu a sociáln -patologických jev ;
k) organizování vzd lávacích, propagačních a obdobných forem činnosti, sout ží a zábavných
akcí pro širokou ve ejnost, d ti a mládež, sociáln slabé a handicapované osoby;
l) spolupracovat se sd lovacími prost edky, jinými organizacemi, organizacemi zam enými
na práci se sociáln slabými a handicapovanými lidmi, orgány státní správy a samosprávy,
s mezinárodními organizacemi, politickými stranami a hnutími, dále jim zajiš ovat
multimediální servis v rámci mediální prezentace a propagace;
m) získávat dotace, granty a sponzorské p ísp vky za účelem financování společnosti a jejich
projekt ;
n) získávání prost edk k podpo e t chto cíl i prodejem svých propagačních p edm t
či tiskovin, tiskového a televizního prostoru formou mediální prezentace a propagace.
IV.
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUH
OBECN PROSP ŠNÝCH SLUŽEB
1. Služby společnosti jsou poskytovány na území České republiky.
2. Služby jsou poskytovány na základ p edem stanovených a pro všechny stejných
podmínek. Nabídka i ceník služeb, které jsou poskytovány za úplatu, jsou zve ejn ny
na webových stránkách společnosti.
3. V p ípad vytvo ení vlastních zdroj p íjm budou všechny zisky společnosti po zdan ní
použity ve prosp ch činností společnosti.
4. Společnost m že zm nit druh poskytovaných obecn prosp šných služeb, uvedených
v článku III., o rozší ení nabídky služeb nebo jejich zrušení rozhoduje správní rada.
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V.
DOPL KOVÁ ČINNOST
1. Společnost zajiš uje: výrobu, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až ň
živnostenského zákona.
2. P edm t dopl kových činností, které m že společnost poskytovat krom obecn
prosp šných služeb, schvaluje správní rada.

VI.
ZůKLůDůTEL SPOLEČNOSTI
1. Zakladateli společnosti náleží práva a povinnosti stanovené obecn závaznými právními
p edpisy a touto zakládací listinou.
2. Zakladatel je oprávn n zejména:
a) navrhovat editele společnosti správní rad ;
b) navrhovat správní rad spolupráci s jinými státními i nestátními organizacemi,
které by mohly p isp t k napl ování obecn prosp šných cíl společnosti;
c) vyžadovat si informace o činnosti orgán společnosti;
d) provád t zm ny a schvalovat zm ny zakládací listiny;
e) vyžadovat poskytnutí pot ebných informací a vysv tlení od člen
správní
a/nebo dozorčí rady a/nebo editelky společnosti;
f) nahlížet do obchodních, účetních a jiných doklad společnosti;
g) účastnit se jednání orgán společnosti;
h) jmenovat a odvolávat členy správní a dozorčí rady společnosti;
i) zrušit a na ídit likvidaci společnosti.
3. Zakladatel je povinen dbát zájm společnosti, nep sobit jí škody a chovat se tak,
aby mohlo být dosaženo cíl , pro které byla společnost založena;

VII.
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
1. Orgány společnosti jsou:
a) správní rada;
b) dozorčí rada;
c) editel.
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VIII.
SPRÁVNÍ RůDů
1. Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Správní rada má t i členy.
3. Členem správní rady m že být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má zp sobilost
k právním úkon m a není ani sama ani osoby jí blízké se společností v pracovn právním
nebo jiném obdobném vztahu.
4. První členy správní rady jmenoval zakladatel společnosti, další členy správní rady
pak jmenuje na uvoln né místo zakladatel společnosti na návrh stávajících člen správní
rady, a to vždy do šedesáti dn od ukončení členství ve správní rad . Zakladatel na návrh
stávajících člen správní rady nemusí brát z etel.
5. P sobnost správní rady je vymezena v ustanovení §1ň a následn Zákona č. Ň4Ř/1řř5 Sb.,
o obecn prosp šných společnostech.
6. Nad rámec stanovený zákonem pat í do p sobnosti správní rady:
a) navrhovat zakladateli zm ny zakládací listiny;
b) dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena;
c) jmenovat editele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu;
d) rozhodovat o dalších otázkách, které do p sobení správní rady sv uje zakládací listina.
7. Správní rada se skládá:
p edseda správní rady:
Mgr. MICHAL NOVOTNÝ, dat. nar. Ňň. kv tna 1ř7ř
Družstevní ňŇ/4, 747 71 Brumovice
Den vzniku funkce: ř. července Ň015
Den vzniku členství: Ň6. června Ň014
člen správní rady:
LADISLAV KOVÁČ, dat. nar. 1. b ezna 1ř76
Bezručova ňŘ6, 7řň Ň6 Vrbno pod Prad dem
Den vzniku členství: 1. dubna Ň016
člen správní rady:
Ing. ALEŠ ŠUPINA, dat. nar. 15. února 1983
Rudíkovy 53, 793 82 T emešná
Den vzniku členství: 30. června 2015
8. Správní rada se svolává alespo jednou za p l roku. Za rok minimáln dvakrát.
9. Jednání správní rady je usnášeníschopné, je-li p ítomna nadpoloviční v tšina člen
a k p ijetí rozhodnutí je zapot ebí v tšina všech p ítomných člen správní rady
(tj. minimáln dva pro)
10. Členství ve správní rad je neslučitelné s členstvím v dozorčí rad společnosti.
11. Správní rada volí z ad svých člen p edsedu správní rady.
12. Jednání ídí p edseda správní rady nebo jím pov ený editel společnosti.
13. Správní rada je svolávána na základ vlastního p edchozího usnesení, rozhodnutím
p edsedy správní rady nebo na základ žádosti alespo dvou člen správní rady
nebo editele společnosti. Pozvánka na jednání správní rady musí být člen m správní rady
doručena (poštou nebo elektronicky e-mailem) s p edstihem nejmén sedmi dn
a musí obsahovat návrh programu jednání. Členové se mohou práva na ádné svolání
zasedání vzdát.
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14. Z jednání správní rady (nejde-li o p ípad hlasování per rollam) musí být pro ízen písemný
zápis shrnující záv ry ke všem bod m programu a další rozhodnutí správní rady. Zápis
podepisuje p edseda správní rady, p ípadn , není-li p edseda jednání p ítomen,
p edsedající.
15. Členství ve správní rad zaniká:
a) p edložením písemné rezignace zakladateli společnosti;
b) úmrtním člena správní rady;
c) odvoláním zakladatelem společnosti.
IX.
P SOBNOST SPRÁVNÍ RůDY
1. Správní rada rozhoduje o v cech sv ených jí do p sobnosti podle §1ň zákona č. Ň4Ř/1řř5
Sb., zejména:
Vydává p edchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým společnost:
a) nabývá, zcizuje nebo zat žuje nemovitou v c;
b) nabývá anebo zcizuje nemovitou v c, z izuje v cné b emeno nebo p edkupní právo
u movité v ci, jejíž cena je vyšší než hodnota ve ejné zakázky malého rozsahu podle
zákona upravující ve ejné zakázky;
c) nabývá anebo zcizuje autorská práva anebo pr myslová práva;
d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá pen žitý nebo nepen žitý majetek
do této právnické osoby.
Schvaluje:
a) rozpočet společnosti;
b) ádnou a mimo ádnou účetní uzáv rku a výroční zprávu společnosti;
c) p edm ty obecn prosp šných služeb a dopl kových činností společnosti;
d) stanovuje podmínky poskytování služeb společnosti.
Rozhoduje o:
a) zm nách v počtu zam stnanc a externích spolupracovník společnosti;
b) budoucím sm ování a cílech společnosti;
c) vnit ní struktu e společnosti.
2. Zakladatel má právo odvolat člena správní rady v p ípad , že jeho jednání je v rozporu
se zákonem, touto zakládací listinou či vnit ními p edpisy společnosti, nebo je v rozporu
se zájmy společnosti. Za jednání v rozporu se zájmy společnosti se výslovn považuje
i takové jednání člena správní rady, které poškozuje dobrou pov st samotného tohoto
člena, ačkoliv nijak nesouvisí s jeho členstvím ve správní rad , je-li (alespo potenciáln )
zp sobilé poškodit dobré jméno společnosti.
X.
JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI, ZůSTUPOVÁNÍ
1. Jménem společnosti jedná navenek v plném rozsahu editel společnosti.
2. Společnost m že zastupovat zam stnanec, a to na základ ú edn ov ené plné moci
ud lené editelem, a to p edem schválené správní radou společnosti.
3. K písemným právním úkon m je nutno k názvu společnosti p ipojit podpis jednajícího.
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XI.
DOZORČÍ RůDů
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem se zákonem stanovenou pravomocí.
2. Dozorčí rada je t íčlenná.
3. První členy dozorčí rady jmenoval zakladatel společnosti, další členy dozorčí rady
pak jmenuje na uvoln né místo zakladatel společnosti na návrh stávajících člen dozorčí
rady, a to vždy do šedesáti dn od ukončení členství v dozorčí rad . Zakladatel na návrh
stávajících člen dozorčí rady nemusí brát z etel.
4. Dozorčí rada se skládá:
p edseda dozorčí rady:
Mgr. MARTIN POLOK, dat. nar. ň1. kv tna 1řŘ5
K luh m 150, Luhy, 7řň 1Ň Horní Benešov
Den vzniku funkce: 1. dubna 2016
Den vzniku členství: 1. dubna Ň016
člen dozorčí rady:
PETRA VLAČUHOVÁ, dat. nar. 11. února 1řř1
SPC D 1000/ř, Pod Cvilínem, 7ř4 01 Krnov
Den vzniku členství: 27. července 2017
člen dozorčí rady:
Mgr. ŠÁRKA NOVOTNÁ, dat. nar. 16. července 1ř82
Družstevní ňŇ/4, 747 71 Brumovice
Den vzniku členství: Ň5. b ezna Ň017
5. Členové dozorčí rady volí svého p edsedu, který svolává a ídí jednání dozorčí rady.
6. Dozorčí rada se schází nejmén jednou ročn .
7. Na zp sob svolání, jednání a rozhodování dozorčí rady se p im en použijí ustanovení
zakládací listiny upravující svolání, jednání a rozhodování správní rady.
8. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být ud leno
slovo, pokud o n j požádají.
9. Dozorčí rada:
a) p ezkoumává roční uzáv rku a výroční zprávu společnosti;
b) jednou ročn p edává správní rad , editeli a zakladateli společnosti zprávu o výsledku
své dozorčí činnosti;
c) dohlíží na dodržování správních p edpis a zakládací listiny společnosti;
d) je oprávn na nahlížet do účetních knih a jiných doklad a kontrolovat v nich obsažené
údaje;
e) je oprávn na požádat p edsedu správní rady o svolání mimo ádného zasedání správní
rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
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XII.
EDITEL
1. Je statutárním orgánem obecn prosp šné společnosti, ídí činnost společnosti a jedná jejím
jménem. editele společnosti jmenuje a odvolává správní rada.
2. editel ídí veškerou činnost společnosti s výjimkou t ch, které jsou zákonem
nebo zakládací listinou sv eny do výlučné p sobnosti správní rady. Svou činností
je odpov dný správní rad .
3. Ve vztahu k zam stnanc m a externím spolupracovník m je editel vedoucím
pracovníkem, oprávn ným s nimi uzavírat pracovní smlouvy, a stanovit mzdu
nebo odm nu za vykonanou práci a zadávat jim úkoly vyplývající z p edm tu jejich
pracovní smlouvy.
4. editelem společnosti je:
ZDE KA SPURNÁ, dat. nar. 17. listopadu 1ř71
č.p. 100, 7řň řř Dívčí Hrad
5.

6.

editel zejména:
a) odpovídá za efektivní realizaci rozhodnutí správní rady;
b) informuje správní radu o aktivitách společnosti v období mezi zasedáními správní rady;
c) spolu s p edsedou správní rady a dozorčí rady p ipravuje zasedání správní rady
a dozorčí rady, a zúčast uje se zasedání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním;
d) podílí se na formulaci dlouhodobé strategie společnosti;
e) p edkládá správní rad plán práce a rozpočet na následující finanční období;
f) p edkládá správní rad finanční a záv rečnou zprávu za uplynulé finanční období
a výroční zprávu společnosti;
g) ídí a koordinuje aktivity odd lení a pracovník společnosti;
h) odpovídá za podávání žádostí o granty a dotace;
i) uzavírá, m ní a vypovídá smlouvy s t etími stranami;
j) jedná s orgány správy daní, zdravotního, sociálního pojišt ní, státními orgány a orgány
místní samosprávy;
k) zakládá a uzavírá bankovní účty;
l) jedná s dárci a sponzory;
m) vydává ceník služeb a strukturu společnosti na základ rozhodnutí správní rady;
n) podepisuje písemnosti jménem společnosti tak, že k jeho podpisu musí být p ipojen
vytišt ný nebo napsaný název společnosti.
editel nesmí být členem správní ani dozorčí rady.
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ODM

XIII.
OVÁNÍ ČLEN ORGÁN A EDITELE SPOLEČNOSTI

1. Člen m správní a dozorčí rady a editeli společnosti lze za výkon jejich funkce vyplácet
odm nu.
2. O výši zp sobu stanovení odm ny člen dozorčí rady a editele společnosti rozhoduje
správní rada. O výši zp sobu stanovení odm ny člen správní rady rozhoduje zakladatel.
3. Členové správní a dozorčí rady a editele společnosti se mohou z íci odm ny za výkon
své funkce, a to formou usnesení správní a dozorčí rady.

XIV.
HOSPODů ENÍ SPOLEČNOSTI
1. Zdrojem hospoda ení společnosti je jm ní tvo ené:
a) p íjmy z výkonu vlastní činnosti;
b) granty;
c) dotacemi;
d) ostatními p íjmy;
e) p ijatými dary a sponzorskými p ísp vky.
2. Společnost vede účetnictví, roční účetní záv rku kontroluje dozorčí rada a schvaluje
správní rada.
XV.
VÝROČNÍ ZPRÁVů
1. Společnost sestavuje a zve ej uje výroční zprávu o své činnosti hospoda ení v dob
stanovené správní radou, nejpozd ji však do šesti m síc od skončení účetního období,
kterým je kalendá ní rok. Výroční zprávu kontroluje dozorčí rada a schvaluje správní rada.
2. Výroční zpráva společnosti je k dispozici ve ejnosti na webových stránkách společnosti.

XVI.
ZÁNIK SPOLEČNOSTI
1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejst íku. Zániku společnosti p edchází její zrušení.
2. Společnost se zrušuje:
a) dnem uvedeným v rozhodnutí zakladatele o zrušení společnosti;
b) sloučením, splynutím s jinou obecn prosp šnou společností nebo rozd lením
na dv či více obecn prosp šných společností;
c) dne uvedeným v pravomocném rozhodnutí soudu o zrušení společnosti;
d) rozhodnutím p íslušného soudu o úpadku společnosti nebo zamítnutím insolventního
návrhu podaného proti společnosti pro nedostatek majetku.
3. V p ípad zrušení společnosti rozhodnutím zakladatele, bude likvidační z statek
společnosti p eveden na jinou obecn prosp šnou společnost podle rozhodnutí zakladatele.
4. Postup likvidace upravuje zákon.
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