Statut společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s.
Tento Statut níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti
Mariánskolázeňsko, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle § 13 odst. (4) Zákon č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon),
schválila.
Článek I.
Základní ustanovení
1. Dne 20. 12. 2010 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost
Mariánskolázeňsko, o.p.s. (dále jen společnost) a byla zapsána v rejstříku obecně prospěšných
společností, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 149 dne 9. března 2011.
2. Zakladatelem společnosti je Mariánskolázeňsko, IČ 71203354, se sídlem Tři Sekery 157,
PSČ 353 01.
3. Tento Statut podrobněji upravuje vnitřní organizaci Společnosti.
4. Statutem se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento statut.
5. Zákonem se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
Článek II.
Druh obecně prospěšných služeb
1. Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj
regionu Mariánskolázeňsko:
















koordinace rozvoje regionu Mariánskolázeňsko ve všech oblastech
rozvoj a propagace regionu Mariánskolázeňsko a jeho turistického potenciálu
budování a rozvoj destinačního managementu Mariánskolázeňska
vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj
turistického ruchu
ochrana a obnova sakrálních památek Mariánskolázeňska
ochrana životního prostředí
služby při financování projektů k rozvoji regionu Mariánskolázeňsko
koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Mariánskolázeňsko
tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu
Mariánskolázeňsko
součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Mariánskolázeňsko
příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, včetně pořádání seminářů, kurzů, školení, kulturních a
společenských akcí
zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje
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komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu
Mariánskolázeňsko
poradenská činnost
činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie a České republiky v rámci rozvoje
regionu Mariánskolázeňsko
činnosti vedoucí k posílení místní a regionální identity

Článek III.
Orgány Společnosti (dále jen orgány)
Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:
1. Ředitel
2. Správní rada
3. Dozorčí rada
Článek IV.
Ředitel
1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost
obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní
rada.
2. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům;
pro posuzování bezúhonnosti platí obdobně § 10 odst. 3 zákona.
3. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání
správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
4. Ředitel vykonává funkci v pracovním poměru.
5. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.
Článek V.
Správní rada
1. Správní rada má tři členy.
2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním
úkonům.
3. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro
úmyslný trestný čin.
4. Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě
téže obecně prospěšné společnosti.
5. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně
prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného
Statut společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s

2/8

hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové
správní rady, kteří společným jednáním způsobili obecně prospěšné společnosti porušením povinností
při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem
správní rady a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní
rady za škodu je neplatné.
6. Funkční období členů správní rady je tříleté.
7. Opětovné členství ve správní radě je možné.
8. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
9. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné.Nestanoví-li zakládací listina nebo
statut jinak, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Nestanoví-li zakládací listina
nebo statut jinak, je správní rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů,
a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
10. Členy správní rady jmenuje zakladatel, pokud v zakládací listině nestanovil jinak.
11. Členství ve správní radě zaniká:
a)
b)
c)
d)

uplynutím funkčního období,
úmrtím,
odstoupením,
odvoláním.

12. Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve
správní radě podle § 10 odst. 3 zákona nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně tento
zákon, zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti nebo z jiných důvodů stanovených
v zakládací listině.
13. Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání
dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel
člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel, a nepřešla-li práva zakladatele na jinou
osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo
osoby, která osvědčí právní zájem.
14. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni, popřípadě způsobem
stanoveným v zakládací listině ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové
členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí
právní zájem nebo i bez návrhu soud.
15. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně
prospěšná společnost
a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité
věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona
upravujícího veřejné zakázky
c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této
právnické osoby
16. Správní rada schvaluje
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a)
b)
c)

rozpočet obecně prospěšné společnosti,
řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
předmět doplňkových činností (§ 17 zákona).

17. Správní rada rozhoduje o
a) zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 rozhoduje o určení
obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,
b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikneli jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li
zakládací listina jinak.
c) Správní rada může vydat statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její
činnosti; správní rada schvaluje změnu statutu obecně prospěšné společnosti, byl-li vydán.
d) Obecně prospěšná společnost do 30 dnů ode dne vydání statutu podle odstavce 4 jej uloží do
sbírky listin1); obdobně se postupuje v případě změn statutu obecně prospěšné společnosti.
e) Převádějí-li se úplatně nemovité věci nebo movité věci v hodnotě podle § 13 odst. 1 písm. b)
zákona a je-li zakladatelem Česká republika nebo územní samosprávný celek, sjednává se cena
nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá; bezúplatně lze nemovitou věc nebo
movitou věc převést pouze v případě, je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob
naložení s věcí.
f) Správní rada nevydá předchozí souhlas k právnímu úkonu, jestliže by jím bylo ohroženo
plnění úkolů obecně prospěšné společnosti nebo jestliže odporuje § 4 odst. 3.
g) Vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v § 13 odst. 1 zákona je
povinna správní rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě. Je-li
zakladatelem obecně prospěšné společnosti Česká republika nebo územní samosprávný celek,
je správní rada povinna vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v § 13
odst. 1 zákona oznámit do 7 dnů rovněž zakladateli.
h) Právní úkony uvedené v § 13 odst. 1 zákona jsou bez předchozího souhlasu správní rady
neplatné. Tyto úkony se považují za platné, pokud se zakladatel, správní rada nebo ten, kdo je
takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá.
i) Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena a
na řádné hospodaření s jejím majetkem.
Článek VI.
Dozorčí rada
1. Obecně prospěšná společnost zřizuje jako svůj kontrolní orgán dozorčí radu.
2. Dozorčí rada je nejméně tříčlenná. Počet jejích členů musí být dělitelný třemi. Členové dozorčí rady
volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
3. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel, nestanoví-li zakládací listina jinak.
4. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě obdobně
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ustanovení o správní radě.
5. Dozorčí rada
a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné
společnosti,
b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti,
c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací
listinou obecně prospěšné společnosti.
6. Dozorčí rada je oprávněna:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné
společnosti.
7. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo,
pokud o ně požádají.
8. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací
listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně
prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání
nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích
zakladatele.

Článek VII.
Pravidla hlasování prostřednictvím internetu
1. Hlasování prostřednictvím internetu je možné pouze v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení
v činnosti správní a dozorčí rady.
2. Hlasovat může dát:
a) v činnosti správní rady pouze předseda správní rady
b) v činnosti dozorčí rady pouze předseda dozorčí rady
3. Při hlasování prostřednictvím internetu je zakázáno používat skryté adresy.
4. Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá vždy všem členům stanoveného orgánu společnosti
najednou na jimi písemně sdělenou e-mailovou adresu. Spolu s touto otázkou se vždy zasílají tato
pravidla a konkretizují se termíny uvedené v bodech 6 a 7.
5. Každý člen svůj hlas zasílá opět všem členům stanoveného orgánu společnosti.
6. Aby bylo hlasování platné, musí se do 72 hodin hlasování zúčastnit (souhlasit nebo nesouhlasit)
stejný počet členů stanoveného orgánu společnosti jako při hlasování na společném zasedání.
Nevyjádření se (mlčení) se nepovažuje za souhlas, ale za neúčast na hlasování.
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7. Výsledek hlasování rozešle do 24 hodin od ukončení hlasování odpovědná osoba dle bodu 2 všem
členům orgánu společnosti.
8. V nejbližším zápise stanoveného orgánu společnosti musí být výsledky hlasování uvedeny a zápis
zveřejněn.
Článek VIII.
Majetkové poměry a hospodaření Společnosti
1. Majetek Společnosti tvoří tyto základní zdroje:
a) vstupní jednorázové příspěvky zakladatele Společnosti
b) dotace a granty;
c) dary a dědictví;
d) fondy společnosti;
e) vlastní činnost;
f) pohledávky.
2. Majetek Společnosti může být použit pouze k cílům, pro něž byla Společnost ustanovena.
3. Hospodaření Společnosti se řídí ustanoveními správní rady, obecně závaznými právními předpisy a
příslušnými ustanoveními Zákona. Společnost hospodaří podle rozpočtu, schváleného pro každý
kalendářní rok.
4. Rozpočet schvaluje správní rada po vyjádření dozorčí rady. Stejným způsobem schvaluje správní
rada roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku.
5. Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 30. června roku
následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv k
nahlédnutí v sídle Společnosti.
6. Účetním rokem je kalendářní rok.
Článek IX.
Účetnictví Společnosti
1. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými
činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do
předchozích skupin a spojené se správou Společnosti.
Článek X.
Doplňková činnost Společnosti
1. Společnost nemá doplňkovou činnost.
Článek XI.
Zrušení a likvidace Společnosti
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1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.
2. Zániku Společnosti obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez
likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení Společnosti sloučením, splynutím či rozdělením;
pro zánik zrušené Společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků platí příslušná ustanovení
obchodního zákoníku.
3. Společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností, rozdělit se
může jen na jiné obecně prospěšné společnosti.
4. Společnost se zrušuje:
a) uplynutím doby, na kterou byla založena,
b) dosažením účelu, pro který byla založena,
c) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení Společnosti,
d) sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či více
obecně prospěšné společnosti,
e) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí
nabude právní moci,
f) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek
majetku.
5. Rozhodnutí podle písm. c) předchozího odstavce musí správní rada oznámit písemně zakladatelům
nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být Společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí
pozbude platnosti. Dříve, než je Společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, mohou zakladatelé
toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost Společnosti alespoň v rozsahu,
který odpovídá důvodům, pro něž bylo rozhodnutí správní rady změněno nebo zrušeno.
6. Pokud zakladatelé změnili nebo zrušili rozhodnutí správní rady v době, kdy již toto rozhodnutí bylo
oznámeno rejstříkovému soudu, musí být soudu oznámeno také rozhodnutí zakladatelů. Předchozí
návrhy správní rady Společnosti na likvidaci, případně i jmenování likvidátora jsou v takovém případě
neúčinné.
7. Soud na návrh státního orgánu, zakladatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodne o
zrušení Společnosti a o její likvidaci, jestliže:
a) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady,
b) nebyly jmenovány orgány Společnosti a dosavadním orgánům skončilo funkční období
před více než rokem,
c) Společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v tomto Statutu po dobu delší než
šest měsíců,
d) provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně k ohrožení
kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla
Společnost založena,
e) Společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu se zákonem,
f) Společnost porušuje zákon.
8. K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora.
9. Není-li likvidátor jmenován správní radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný soud
podle sídla Společnosti.
10. Likvidátor zahajuje likvidaci
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a) ověřením, že zakladatelé Společnosti byli včas o likvidaci informováni,
b) výzvou k věřitelům a ostatním osobám likvidací dotčeným k přihlášení se o svá práva a
pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce,
c) zveřejněním vstupu Společnosti do likvidace v Obchodním věstníku,
d) oznámením zahájení likvidace obci, v níž Společnost sídlí, a příslušnému finančnímu úřadu.
11. Postup likvidace se stanoví tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků
Společnosti.
12. Majetek ve vlastnictví Společnosti tvoří součást likvidační podstaty a použije se k uspokojení
pohledávek věřitelů v pořadí jako pohledávky vzniklé po prohlášení konkurzu.
13. Odměna likvidátora se uspokojí v pořadí příslušejícím správci konkurzní podstaty podle zákona o
konkurzu a vyrovnání.
14. Nepřechází-li majetek obecně prospěšné společnosti na právního nástupce (viz ust. odst. 4 písm. d)
tohoto článku) nabídne likvidátor likvidační zůstatek k převodu obci, ve které sídlí Společnost v
likvidaci. Bezúplatně lze likvidační zůstatek převést na obec pouze za podmínky, že se obec smluvně
zaváže jej využít v plném rozsahu k zajišťování obecně prospěšných služeb.
15. Pokud obec do 30 dnů od doručení nabídky nepotvrdí písemně úmysl převzít likvidační zůstatek,
přechází likvidační zůstatek na Českou republiku a likvidátor zajistí jeho předání Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Česká republika použije likvidační zůstatek k poskytování
obecně prospěšných služeb.
16. Ustanovení odst. 14 a 15 tohoto článku se nepoužijí v případě, že Společnost obdržela účelové
finanční prostředky od Evropských společenství nebo jejich orgánů či organizací v rámci programu
finanční pomoci. V takovém případě rozhodne o dispozici s likvidačním zůstatkem likvidátor po
předchozím souhlasu příslušného orgánu státní správy.
17. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na výmaz Společnosti
z rejstříku.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení
1. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení správní radou.
2. Tento Statut byl schválen správní radou dne 16. 8. 2011 usnesením č. 1.

……………………………………..
Ing. Eliška Stránská, předseda Správní rady
Mariánskolázeňsko, o.p.s.
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