
Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti

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 

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 zájemcům (fyzickým i právnickým osobám) v pořadí 
požadavků na její aktivity vznášených v souladu s prioritami stanovenými správní radou. Služby jsou poskytovány až do 
naplnění kapacity společnosti pro realizaci jednotlivých služeb. 

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

c) Společnost může služby uvedené v čl. III, odst. 2 poskytovat na základě rozhodnutí správní rady i za úplatu, pokud nebudou 
prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů nebo darů fyzických a právnických osob, které by takové užití 
vylučovaly. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty přímé, 
případně též provozní náklady spojené s poskytováním těchto služeb.  

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

e) 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 je statutárním orgánem společnosti. 
• Správní rada má 6 členů. 
• Správní rada je jmenována zakladateli. 
• Funkční období člena správní rady je tříleté. 
• Prvními členy správní rady jsou: 

Silvie Pýchová – předsedkyně Správní rady
r.č. 755808/0431
trvalý pobyt: Jeseniova 1872/111, 130 00 Praha 3

Jitka Jilemická 
r.č. 575313/0438
trvalý pobyt: Pacholíkova 6, 14300 Praha 4 

Marek Herman 
r.č. 650719/0316
trvalý pobyt: Podlesí 5319, 760 05 Zlín

Marta Anna Petrášová 
r.č. 595507/0418
trvalý pobyt: Na Pomezí 15, 150 00 Praha 5

Jiří Stárek 
r.č. 641009/1490
trvalý pobyt: Limuzská 11, 100 00 Praha 10



František Tlapák 
r.č. 700402/0375
trvalý pobyt: Kořenského 13, 150 00 Praha 5

• Na svém prvním zasedání vylosuje správní rada jednoho člena, jemuž skončí funkční období po jednom roce ode dne 
vzniku společnosti a jednoho člena, jemuž skončí funkční období po dvou letech ode dne vzniku společnosti. Zároveň 
bude zvolen předseda správní rady. 

• 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 jedná tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda správní 
rady. 

• Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon 
svěřuje výlučně správní radě. 

• Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 odst. 1 písm. a-i) zákona č. 248/1995 Sb. a 
dále o: 
◦ změně a doplnění statutu společnosti, 
◦ termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší do 30.6. 
◦ podmínkách konkurzního řízení na ředitele společnosti 
◦ rozsahu plným mocí ředitele společnosti, 
◦ změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností, 
◦ ceníku služeb. 

• Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. 
• Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti a o společnosti, které bude nabídnut 

likvidační zůstatek, všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů. 
• Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 
• Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádají-li o slovo, musí jim být 

uděleno. 
• První jednání správní rady svolají zakladatelé nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku společnosti. 

Čl. VII 

Dozorčí rada  

• Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 
• Dozorčí rada má 3 členy. 
• Funkční období dozorčí rady je tříleté. 
• Dozorčí radu jmenují zakladatelé. 
• Členy dozorčí rady jsou: 

Martin Ježek – předseda Dozorčí rady
r.č.: 780404/0673
trvalý pobyt: Kladenská 207, 273 43 Buštěhrad

Hana Lehovcová
r.č.: 465219/108
trvalý pobyt: Zadní 517, 149 00 Praha 4 - Šeberov

Martina Odvárková 
r.č.: 745218/4795
trvalý pobyt: Haškova 2162/13, 591 01 Žďár nad Sázavou

• Na svém prvním zasedání vylosuje dozorčí rada jednoho člena, jemuž skončí funkční období po jednom roce ode dne 
vzniku společnosti a jednoho člena, jemuž skončí funkční období po dvou letech ode dne vzniku společnosti. 

• Dozorčí rada 



a) kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
b) alespoň jednou ročně předkládá 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. 

Čl. VIII 

Ředitel společnosti 

• Ředitel společnosti zajišťuje běžný chod společnosti. 
• 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 jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada. 

Čl. IX 

Vklad zakladatelů 

• Zakladatelé vkládají do společnosti vklad ve výši 15.000,- Kč takto: 
Zakladatel Tomáš Feřtek 5.000,- Kč 
Zakladatel Zdeněk Slejška 5.000,- Kč 
Zakladatelka Lucie Slejšková 5.000,- Kč 

• Vklad zakladatelé složili k rukám správce vkladu. Správce vkladu převede složené prostředky na účet společnosti do 
patnácti dnů po jejím vzniku. 

Čl. X 

Výroční zpráva 

• 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 

V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně 
prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady. 

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. 



• 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 17. 5. 2010 

Zakladatelé: 

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

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

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


