
Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti
úprava schválená dne 20. 6. 2011

Zakladatel: Tomáš Feřtek
Zakladatel: Zdeněk Slejška
Zakladatelka: Lucie Slejšková

jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 248/1995 
Sb. tuto upravenou

zakládací smlouvu 

Čl. I 

Název a sídlo společnosti 

• Název zní: EDUin, o.p.s. (dále jen "společnost")

• Sídlo společnosti: Veslařský ostrov 62, Praha 4-Podolí 

Čl. II 

Doba trvání společnosti

• Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

Čl. III 

Druh poskytovaných služeb

Společnost bude zajišťovat: 

1) Hlavní činnosti 

a) PR činnost v oblasti vzdělávání 

    b) organizaci seminářů a dalších akcí s tématem vzdělávání 

    c) vydávání popularizačních materiálů, publikací, časopisu 

    d) provozování popularizačních internetových stránek o vzdělávání 

    e) síťování odborníků a zájemců o téma vzdělávání 

   f) provozování vzdělávacích center 

    g) popularizace a propagace vědy a výsledků výzkumu 

2) Doplňkové činnosti 

a) vydavatelské a nakladatelské činnosti 

  Čl. IV 

Podmínky poskytování služeb

a) Společnost bude obecně prospěšné služby uvedené v čl. III, poskytovat na základě smluvního ujednání fyzickým i 
právnickým osobám. 



b) Společnost může při poskytování služeb spolupracovat s dalšími českými i zahraničními fyzickými a právnickými 
osobami. 

c) Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý zájemce. 

d) Společnost vyvíjí svoji činnost na území ČR. Pokud je to třeba k plnění účelů společnosti, může realizovat své 
záměry i mimo uvedené území. 

Čl. V 

Orgány společnosti

a) správní rada
b) dozorčí rada
c) ředitel. 

Čl. VI 

Správní rada 

• Správní rada má 6 členů. 
• Správní rada je jmenována zakladateli. 
• V pracovněprávním vztahu ke společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.
• Funkční období člena správní rady je tříleté. 
• Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hodpodáře a zachovávat mlčenlivost o 

důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě 
pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí 
řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili společnosti porušením 
povinností při výkonnu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní 
rady a společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné.

• Členy správní rady jsou: 
Silvie Pýchová – předsedkyně Správní rady
Tomáš Feřtek
Jitka Jilemická 
Marek Herman 
Marta Anna Petrášová 
Jiří Stárek 

• Členství ve správní radě zaniká
◦ uplynutím funkčního období
◦ úmrtím
◦ odstoupením
◦ odvoláním

Zakladatelé odvolávají člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě, tj. Pokud byl 
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně z.č. 248/1995 Sb. O 
obecně prospěšných společnostech, zakládací smlouvu nebo statut společnosti.
Zakladatelé odvolají člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděli, nejpozději však do 
šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolají-li zakladatelé člena správní rady ve stanovené lhůtě, odvolá člena 
správní rady soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
Na uvolněná místa členů správní rady (nezávisle na tom, jakým způsobem členství ve správní radě skončilo) jsou nejpozději do 
60 dnů jmenovaní 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.

• 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. 

• Správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu nepřesahující tři roky. Předseda svolává a řídí zasedání správní 
rady. 



• Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. 
• Mimořádné zasedání správní rady je povinen svolat předseda správní rady do jednoho měsíce po obdržení písemné 

výzvy kteréhokoliv z členů správní rady nebo kteréhokoliv zakladatele. Tato výzva musí obsahovat zdůvodnění 
požadavku na svolání mimořádného zasedání správní rady včetně uvedení záležitosti, která má být projednána.

• Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Při rozhodování je hlasovací právo 
členů správní rady rovné. K přijmutí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů správní rady. 
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

• Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádají-li o slovo, musí jim být 
uděleno. 

• Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým společnost:

◦ nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
◦ nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movitých věcí, jejichž cena je 

vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb.
◦ Nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva
◦ zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.

Správní rada nevydá předchozí souhlas ke shora uvedenému právnímu úkonu, jestliže by jím bylo ohroženo plnění úkolů 
společnosti nebo jesltiže odporuje znění této zakládací smlouvy. 
Vydání předchozího souhlasu ke shora uvedeným právním úkonům je správní rada povinna oznámit do 7 dnů ode dne jeho 
vydání řediteli a dozorčí radě. Ve stejné lhůtě je povinna tuto skutečnost oznámit zakladatelům.
Právní úkony uvedené v tomto článku jsou bez předchozího souhlasu správní rady za neplatné. Tyto úkony se však považují za 
platné, pokud se některý ze zakladatelů, správní rada nebo ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu 
nedovolá.

• Správní rada schvaluje:

◦ rozpočet společnosti
◦ řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
◦ předmět doplňkové činnosti

• Správní rada rozhoduje o změně statutu společnosti , byl-li vydán a o zrušení společnosti.

Čl. VII 

Dozorčí rada  

• Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 
• Dozorčí rada má 3 členy. 
• Funkční období dozorčí rady je tříleté a nelze jej zstávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. 
• Dozorčí radu jmenují zakladatelé. 
• Členy dozorčí rady jsou: 

Martin Ježek – předseda Dozorčí rady
Hana Lehovcová
Martina Odvárková 

• Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů však rozhoduje hlas předsedy dozorčí 
rady.

• Dozorčí rada je usnášeníschopná, pojud jsou na jejím jednání příromni alespoň dva její členové. Dozorčí rada přijímá 
rozhodnutí souhlasným projevem vůle nejméně dvou jejich členů.

• Dozorčí rada 
a) kontroluje roční a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
b) alespoň jednou ročně předkládá řediteli a správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti,
c) dohlíží na dodržování zákonů, zakladatelské listiny a statutu při činnosti společnosti.

• Dozorčí rada je oprávněna 
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje.
b) svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti. 

• Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k 
jakémukoliv bodu, avšak nemají právo hlasovat. 



• Dozorčí rada informuje správní radu o každém zjištěném porušení zákona nebo ustanovení této zakladatelské 
smlouvy nebo statutu společnosti, o jakýchkoli nehospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti 
společnosti a je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy; není-li náprava zjednána, 
neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.

• Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hodpodáře a zachovávat mlčenlivost o 
důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě 
pochybností, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen dozorčí rady prokázat, že s péčí 
řádného hospodáře jednal. Ti členové dozorčí rady, kteří společným jednáním způsobili společnosti porušením 
povinností při výkonnu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem dozorčí 
rady a společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena dozorčí rady za škodu je neplatné.

Čl. VIII 

Ředitel společnosti 

• Ředitel společnosti je:
Zdeněk Slejška
r.č.: 741019/2834
trvalý pobyt: Družec 124E, 273 62

• Ředitel společnosti je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. 
• Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada a určuje výši jeho odměny.  
• Ředitel je oprávněn zúčastňovat se všech schůzí obou orgánů společnosti s hlasem poradním. 
• Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hodpodáře a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti 
škodu. V případě pochybností, zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí ředitel prokázat, že s péčí řádného 
hospodáře jednal. Ujednání mezi ředitelem a společností vylučující nebo omezující odpovědnost ředitele za škodu je 
neplatné.

• Úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti činí správní rada.

Čl. IX 

Účetnictví a výroční zpráva 

• Společnost je povinna vést účetnictví a zpracovávat výroční zprávu postupem a v souladu s § 19 až 21 z.č. 248/1995 
Sb. o obecně prospěšných společnostech.

• Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale 
nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 
18 měsíců po vzniku společnosti. 

• Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti po telefonické dohodě, budou též zveřejněny 
prostřednictvím sítě Internet. 

Čl. XI 

Zrušení společnosti 

• Postup při zrušení, likvidaci a zániku společnosti je dán § 7 až 9 z.č. 248/1995 Sb.

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

• Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. 

• Změnu této zakládací smlouvy schvalují zakladatelé souhlasným projevem vůle.



• Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý ze zakladatelů, jeden bude přiložen 
k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a jeden bude založen v dokumentaci 
společnosti. 

V Praze dne 20. 6. 2011 

Zakladatelé: 

.................................................... 
Tomáš Feřtek

.................................................... 
Zdeněk Slejška 

................................................... 
Lucie Slejšková 


