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STATUT 
 

obecně prospěšné společnosti  
 

 

 

Čl. I. 

Obecná ustanovení 
 

1) Obecně prospěšná společnost „Dobrodiní“ o.p.s. se sídlem 
734 01 Karviná – Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací 

smlouvou ze dne 14.10.2003. Společnost vznikla dnem 

zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, 

vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, tj. 

13.11.2003, oddíl O, vložka 157. 

 

2) V souladu s ustanovením § 13 odst. 1) písm. a) zákona 

248/1995 Sb. vydává správní rada tento statut, kterým 

jsou podrobněji upraveny vnitřní organizace obecně 

prospěšné společnosti. 

 

3) „Dobrodiní“ , o.p.s. je právnickou osobou, která je 

založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, 

které jsou uvedené v Zakládací smlouvě a jsou zapsány 

v rejstříku obecně prospěšných společností. 

 

 

 

Čl. II. 

Název a znak společnosti 

 
1) Obecně prospěšná společnost bude v označení listovin, 

obalů, propagačních a reklamních předmětů, v tuzemsku i 

zahraničí používat plný název: 

 

„Dobrodiní“ o.p.s. 

 

2) „Dobrodiní“, o.p.s. bude v označení listovin, obalů, 

propagačních a reklamních předmětů, v tuzemsku i 

zahraničí používat tento znak společnosti: 
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3)                    , nadpis „Dobrodiní“,o.p.s. Tento 

znak může být používán rovněž v černobílé verzi. 

 

 

 

 

Čl. III. 

Orgány společnosti 
 

1) Správní rada 
2) Dozorčí rada 
 

 

1) Správní rada 
 

a. Práva a povinnosti správní rady 

 Správní rada je statutárním orgánem společnosti. 

 Do působnosti správní rady patří: 

 vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku 

obecně prospěšné společnosti statut, kterým se 

podrobněji upraví vnitřní organizace obecně 

prospěšné společnosti. Údaje  ve statutu musí 

být v souladu s údaji v zakládací listině. 

 schvalování změn zakládací listiny v souladu s 
§ 4 odst. 3 a 4 zákona 248/1995 Sb. 

 rozhodovat o zrušení obecně prospěšné 

společnosti  a určit obecně prospěšnou 

společnost, které nabídne likvidační zůstatek. 

 dbát na zachovávání účelu, pro který byla 

společnost založena. 

 schvalovat rozpočet a jeho změny a jmenovitě 

náklady na vlastní činnost (správu) 

společnosti. 

 schvalovat roční účetní závěru  a výroční 

zprávu. 

 rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových 

činností nad rámec vymezený zakládací listinou. 

 udělovat souhlas ke zcizení či zastavení 

nemovitého majetku společnosti nebo s jeho 

pronájmem na dobu delší jednoho roku. 

 rozhodovat o dalších otázkách, které do 

působnosti správní rady svěřuje zakládací 

listina. 

Správní rada rozhoduje ve věcech výslovně svěřených do 

její pravomoci tímto statutem a ve všech dalších věcech 

týkajících se činnosti společnosti, které nejsou statutem 

svěřeny do kompetence předsedovi nadace.  

 

Správní rada je oprávněná pozastavit nebo i zrušit 

rozhodnutí předsedy nebo místopředsedů a o věci sama 

rozhodnout. 
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Správní rada se může ve svém rozhodnutí vyhradit i další 

otázky. 

 

 

b. Volba a složení správní rady 

 Počet členů správní rady je stanoven na 9, nejméně však 

3 členy, jejich počet však musí být vždy dělitelný 

třemi. 

 Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která 

je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není 

ani sama ani osoby jí blízké s touto obecně prospěšnou 

společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném 

stavu. 

 Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné 

s členstvím v dozorčí radě téže společnosti. 

 Členům této správní rady nepřísluší odměna za výkon 

funkce člena. 

 Správní radu jmenuje zakladatel. 

 Po prvním jmenování členů správní rady se losem urči 

jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období 

skončí po roce, a jedné třetiny členů, jejichž funkční 

období skončí po dvou letech a jedné třetiny členů, 

jejichž funkční období skončí po třech letech. 

 Žádný člen nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě 

jdoucí období a po šesti letech členství může být znovu 

jmenován pouze po uplynutí dalšího roku. Na uvolněná 

místa členů správní rady jsou nejpozději na nejbližším 

zasedání správní rady zvoleni noví členové. 

 

c. Členství v radě zaniká: 

 uplynutím funkčního období 

 úmrtím 

 odstoupením 

 odvoláním 

 

V dalším období jsou členové správní rady voleni a 

odvoláváni zakladateli. 

 

Členové správní rady volí předsedu a tři místopředsedy 

z řad svých členů na dobu nepřesahující tři roky. 

Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. V době 

nepřítomnosti předsedy zastupují místopředsedové 

v pořadí, kterým byli zvoleni. 

 

d. Zasedání správní rady 

 Zasedání svolává jeho předseda nebo jim pověřený 

místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede datum, 

hodinu a místo konání a program zasedání. Mimořádné 

zasedání může být svoláno i telefonicky nebo faxem. I 

tato pozvánka musí obsahovat náležitosti výše uvedené. 

 Předseda je povinen svolat zasedání správní rady, 

jestliže o to požádá některý z členů správní rady a to 

do 15 dnů ode dne doručení žádosti. 
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 Zasedání se koná nejméně 4x ročně. Zasedání řídí jeho 

předseda. 

 Z průběhu zasedání správní rady a přijatých 

rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje 

správní radou určený zapisovatel a předseda správní 

rady a musí v něm být uvedeni jmenovitě členové 

hlasující proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi 

hlasování. 

 

e. Rozhodování správní rady 

 Správní rada je způsobilá se usnášet, je – li na jejím 

zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina členů. 

 K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech 

projednávaných na zasedání správní rady je zapotřebí, 

aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných 

členů správní rady. 

 Mimo zasedání může být učiněna rozhodnutí, pokud s ním 

souhlasí všichni členové správní rady a na nejbližším 

zasedání představenstva musí být uvedena v zápisu. 

Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním 

mívá zasedání správní rady, zajišťuje předseda správní 

rady. 

 Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedů správní 

rady dotyčná osoba nehlasuje. 

 Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou 

působnost s náležitou péči a mlčenlivostí o důvěrných 

informacích a skutečnostech. 

 

2. Dozorčí rada 

 

 Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné 

společnosti. 

 Dozorčí radu zřizuje povinně obecně prospěšná 

společnost, do jejíhož majetku byl vložen majetek 

státu nebo obce nebo která užívá nemovitý majetek 

státu nebo obce, a obecně prospěšná společnosti, 

která  podle zvláštních předpisů účtuje v soustavě 

podvojného účetnictví. Zřízení dozorčí rady může 

stanovit i zakládací listina. 

 Dozorčí rada je nejméně tříčlenná a nejvýše 

sedmičlenná. Členové dozorčí rady volí svého 

předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 

 První dozorčí radu jmenuje zakladatel. 

 Dozorčí rada:  

 přezkoumává roční účetní závěrku a výroční 

zprávu obecně prospěšné společnosti 

 nejméně jedenkrát ročně podává zprávu 

správní radě o výsledcích své kontrolní 

činnosti 

 dohlíží na to, že obecně prospěšná 

společnost vyvíjí činnost v souladu se 

zákony a zakládací listinou obecně prospěšné 

společnosti 
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 Dozorčí rada je oprávněna: 

 nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a 

kontrolovat tam obsažené údaje 

 svolat mimořádné jednání správní rady, 

jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné 

společnosti 

 Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání 

správní rady, musí jím být uděleno slovo, pokud o ně 

požádají. 

 Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na 

porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo 

statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další 

nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. 

 

 

Čl. IV. 

Hospodaření společnosti 

 
a. Vedení agendy společnosti, operativní evidence příjmů, 

výdajů a pokladních operací a příprava podkladů pro 

rozborovou činnost je zabezpečována ředitelem obecně 

prospěšné společnosti. 

b. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování 
byla společnost založena, může vykonávat i jiné 

(doplňkové) činnosti, za podmínky, že doplňkovou činností 

bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím 

nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně 

prospěšných služeb. 

c. Společnosti se nesmí účastnit na podnikání jiných  osob a 
mimo území České republiky nesmí zřizovat ani organizační 

složky. 

d. Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci 
účetního období, převádí obecně prospěšná společnost 

v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá 

nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujícím účetním 

období. 

e. Vlastním zdrojem financování obecně prospěšné společnosti 
je její základní jmění. Jmění tvoří: 

 hodnotu vkladů zakladatelů 

 hodnotu přijatých darů a dědictví 

 fondy obecně prospěšné společnosti 

 dotacemi 

 

 

 

Čl.V 

Účetnictví 
 

a. Obecně prospěšná společnost vede podvojné účetnictví podle 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a podle 
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opatření Ministerstva financí ČR č.j. 283/83 621/1997, kterým 

se stanoví účtová osnova, postupy účtování a účetní závěrka 

pro obecně prospěšné společnosti. 

b. Obecně prospěšná 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 obecně prospěšné společnosti. 

 

Čl. VI 

Výroční zpráva 
 

a. Společnost každoročně vyhotovuje výroční zprávu, která musí 
obsahovat zprávu dozorčí rady 

 

Čl. VII 

Zrušení, zánik, likvidace 

 
a. Společnost se zřizuje na dobu neurčitou. 
b. Může být zrušena: 

 vystoupením zřizovatele, pokud v ní nezůstane 

další k právům způsobilý subjekt, a to nejméně 

jeden měsíc, před dnem, kdy má jeho účast 

skončit. 

 dohodou všech členů, je-li jich více. 

c. Zánik a likvidace společnosti se řídí ustanovením zákona č. 
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a 

doplnění některých zákonů. 

 

Čl. VIII 

Změny statutu 
 

a. O změnách statutu rozhoduje správní rada třípětinovou většinou 
všech členů správní rady. 

 

Čl. IX 

Účinnost statutu 
 

 

a. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení na zasedání 
správní rady společnosti, tj. 10.11.2003. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

  

 

  


