Statut obecně prospěšné společnosti Bubec
Úvodní ustanovení
I.
Založení společnosti
Občanské Sdružení BUBEC změnilo v souladu se Zákonem právní formu na obecně prospěšnou
společnost dne 30.10.2013.
Společnost vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností Městského soudu v
Praze, t.j. dnem 28.12.2013, v oddílu O, vložce číslo 1325 s IČ 708 24 185
Osobou v postavení zakladatele obecně prospěšné společnosti je určen pan Čestmír Suška, bytem
Bílkova 856/18, Praha 1, dat. nar. 4.1.1952,
Název a sídlo společnosti
Název obecně prospěšné společnosti: BUBEC, o.p.s. (dále jen „společnost“).
Sídlo společnosti: Radouňova 1/366, 155 00 Praha 5
Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své organizační jednotky na území České
republiky.
Společnost může rozhodnutím správní rady zřídit poradní orgány správní rady:
a) Klub přátel Bubec
b) Sochařské studio Bubec
c) Divadelní studio Bubec
Výše jmenované poradní orgány správní rady byly ustaveny na zasedání správní rady dne 8.1.2014.
Jmenováním osob zodpovědných za řízení těchto orgánů, stejně jako stanovení podmínek členství v
nich, byl pověřen ředitel společnosti.
Stanovy a organizační struktura
II.
Účel společnosti
1) Účelem společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti, uvedených v čl. IV. níže,
za podmínek předem stanovených stejně pro všechny uživatele.
2) Hospodářský výsledek (zisk) této společnosti se nesmí použít ve prospěch zakladatele, členů jejích
orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které
byla tato společnost založena.
3) Doplňkovou činností této společnosti nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně
prospěšných služeb a bude jí dosaženo účinnějšího využití nejen majetku, ale i získaných poznatků.

III.
Trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
IV.
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
Druhy obecně prospěšných služeb, které bude společnost poskytovat, jsou:
- pořádání a organizování kulturních a kulturně vzdělávacích akcí pro děti a dospělé a rodiny s dětmi
- pořádání výstav výtvarných uměleckých prací
- pořádání uměleckých sympozií a rezidenčních pobytů, prezentace výsledků práce účastníků těchto
sympozií
- provoz divadelního studia
- pořádání výtvarných kurzů
- šíření a popularizace kulturních hodnot v oblasti výtvarného umění
- propagace umělecky hodnotných uměleckých děl
- poradenství v oblasti realizace a realizace uměleckých děl ve veřejném prostoru
- provoz uměleckého studia a zapůjčování nástrojů k umělecké tvorbě
- provozování dětského vzdělávacího centra Baby Bubec
- provozování komunitní Zahrady Bubec
V.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
1) V případě služeb podle čl. IV může být příjemcem služeb spočívajících v tam uvedených aktivitách
široká veřejnost, pokud z povahy příslušné aktivity nebude vyplývat, že je určena pouze omezenému
okruhu příjemců, zejména specialistům v daném oboru.
Obecně prospěšná společnost může v odůvodněných případech příjemce či potencionální příjemce z
poskytování služeb vyloučit, zejména s ohledem na odůvodněnou ochranu zájmů ostatních příjemců
poskytovaných služeb.
V případě, že obecně prospěšná společnost získá pro poskytování služeb podporu z externích zdrojů,
zejména ze zdrojů veřejných, případně ze zdrojů Evropské unie, a takováto podpora bude podmíněna
splněním určitých předpokladů po poskytování služeb obecně prospěšné společnosti, budou příslušné
služby poskytovány v souladu s takovými podmínkami a předpoklady. O tom bude obecně prospěšná
společnost informovat příjemce a potencionální příjemce služeb.
Obecně prospěšná společnost si může vymínit zpracování podrobné dokumentace, absolvování
pohovoru s příjemcem či potencionálním příjemcem takových služeb.
Rozsah poskytovaných služeb musí být vždy přiměřený aktuálním věcným záměrům obecně prospěšné
společnosti schváleným správní radou, jakož i k aktuálním hospodářským poměrům obecně prospěšné
společnosti.
Obecně prospěšná společnost nemusí poskytovat své služby mimo jiné v případech, kdy jsou
odůvodněné předpoklady, že obdobná služby či podpora může být účinně poskytnuta jiným subjektem

či z jiných zdrojů, zejména, když pro účely poskytování takových služeb nebo podpory byl zřízen určitý
subjekt nebo vyčleněny určité zdroje.
2) Cena je pro všechny uživatele dané služby stejná.
3) Pravidla pro stanovení cen poskytovaných služeb podle čl. IV výše stanoví správní rada, pokud
nestanoví pravidla poskytovatel dotace nebo jiných veřejných prostředků. Výše úplaty se stanoví tak,
aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle
společnosti a bude s ním seznámen každý klient.
4) Správní rada je oprávněna upravit ve statutu další podmínky pro poskytování obecně prospěšných
služeb, a to stejně všem uživatelům.
5) Všechny poskytované obecně prospěšné služby, nejsou poskytovány za účelem dosažení zisku,
nejedná se o podnikání ve smyslu příslušných právních předpisů.
VI.
Doplňková činnost
1) Za podmínek stanovených zákonem a za účelem co nejkvalitnějšího poskytování obecně
prospěšných služeb může společnost vykonávat tuto doplňkovou činnost:
- pronájem prostor;
2) Dále je správní rada oprávněna upravit podmínky pro poskytování doplňkové činnosti ve statutu.
VII.
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
a) správní rada
b) dozorčí rada
c) ředitel
VIII.
Správní rada
1) Správní rada má tři (3) členy.
2) Členy správní rady jmenuje zakladatel z řad fyzických osob. Členem správní rady se může stát jen
osoba bezúhonná, která je způsobilá k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu k dané obecně
prospěšné společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.
3) Členství ve správní radě této společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže obecně
prospěšné společnosti. Členům správní rady přísluší odměna za výkon jejich funkce. O výši odměny
jednotlivým členům správní rady rozhoduje na návrh správní rady dozorčí rada společnosti. Vedle
odměny za výkon funkce lze členům správní rady poskytovat náhradu výdajů do výše určené právním
předpisem.
4) Funkční období členů správní rady je tříleté, a to včetně první správní rady. Opakované členství je
možné.
5) Správní radu společnosti tvoří tito členové:
Jméno a příjmení: Martin Pertl
Rodné číslo: 8404140107
Bytem trvale: Varšavská 37, 120 00 Praha 2
Funkční období: tři roky
Jméno a příjmení: Arjana Shameti

Rodné číslo: 5954101406
Bytem trvale: Bílkova 18, 110 00 Praha 1
Funkční období: tři roky
Jméno a příjmení: Čestmír Suška
Rodné číslo: 520104100
Bytem trvale: Bílkova 18, 110 00 Praha 1
Funkční období: tři roky
6) Správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu jednoho roku. Předseda svolává a řídí
zasedání správní rady.
7) Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Pokud to vyžadují okolnosti, může mimořádné
zasedání správní rady svolat kterýkoli člen správní rady.
8) 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.
9) Správní rada schvaluje
a) rozpočet obecně prospěšné společnosti,
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
c) předmět doplňkových činností (§ 17).
10) 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, zanikne-li
jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li zakládací
listina jinak,
c) jmenování a odvolání ředitele
11) Správní rada vydá statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti;
správní rada schvaluje změnu statutu obecně prospěšné společnosti.
12) Správní rada nevydá předchozí souhlas k právnímu úkonu, jestliže by jím bylo ohroženo plnění
úkolů obecně prospěšné společnosti nebo jestliže odporuje § 4 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb. Vydání
předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v odstavci 8 tohoto článku, je povinna správní
rada oznámit do sedmi (7) dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě. Právní úkony uvedené v
odstavci 8 tohoto článku 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.
13) Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, a na
řádné hospodaření s jejím majetkem.
14) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K jejímu
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Hlasovací právo členů správní rady je rovné.
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Jednání správní rady za společnost jako
kolektivního orgánu upravuje níže tato zakládací smlouva.
15) Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období;

b) odvoláním zakladatelem;
c) odstoupením;
d) úmrtím.
16) Zakladatelé odvolají člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve
správní radě podle §10 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, nebo
poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon nebo zakládací smlouvu společnosti.
17) Zakladatelé podle ustanovení §12 odst. 5 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech, odvolají člena správní rady do jednoho měsíce, kdy se o důvodu odvolání dovědí, a
nejpozději do šesti měsíců poté, kdy tento důvod nastal. Jestliže neodvolají zakladatelé člena správní
rady v takto stanovené lhůtě nebo nejsou-li zakladatelé a nepřešla –li práva zakladatelů na jinou
osobu, člena správní rady odvolá na návrh statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu obec příslušná
podle sídla společnosti. Uvolněné místo člena správní rady jsou zakladatelé povinni obsadit novým
členem správní rady do šedesáti dnů od uvolnění tohoto místa.
18) Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou
těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.
IX.
Dozorčí rada
1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na to, aby společnost vyvíjela činnost
v souladu se zákonem a zakládací listinou a volila k tomu nejhospodárnější postupy.
2) Dozorčí rada má tři (3) členy.
3) Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opakované členství je možné.
4) Dozorčí radu jmenuje zakladatel.
5) Členy dozorčí rady jsou:
Jméno a příjmení: Ivana Hanzlíková
Rodné číslo : 6659230501
Bytem trvale: Soběslavská 35, 130 00 Praha 3
Funkční období: tři roky
Jméno a příjmení: Ing. Marie Veronika Winklerová
Rodné číslo : 5961231100
Bytem trvale: V Zálesí 5, 152 00 Praha 5
Funkční období: tři roky
Jméno a příjmení: Pavla Lišková
Rodné číslo : 7252270047
Bytem trvale: Lažanská 1442/6, 155 00 Praha 5
Funkční období: tři roky
Členem dozorčí rady se může stát jen osoba bezúhonná, která je způsobilá k právním úkonům. V
pracovněprávním vztahu k dané obecné prospěšné společnosti může být nejvýše jedna třetina členů
dozorčí rady.
6) Členství v dozorčí radě této společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě této společnosti.
Členům dozorčí rady přísluší odměna za výkon jejich funkce. O výši odměny jednotlivým členům
dozorčí rady rozhoduje, na návrh dozorčí rady, správní rada společnosti. Vedle odměny za výkon
funkce lze členům dozorčí rady poskytovat náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

7) Členové dozorčí rady zvolí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Pokud to vyžadují okolnosti, může mimořádné zasedání
dozorčí rady svolat kterýkoli její člen.
8) Do působnosti dozorčí rady náleží:
a) přezkoumání účetní závěrky a výroční zprávy společnosti;
b) podávání zprávy správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, a to alespoň jedenkrát ročně;
c) dohled nad tím, aby společnost vyvíjela činnost v souladu se zákony České republiky a se zakládací
listinou;
d) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů a kontrola údajů tam obsažených;
e) svolávání mimořádného jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti
9) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K jejímu
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech přítomných členů. Hlasovací právo členů dozorčí rady je
rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
10) Pro zánik členství v dozorčí radě platí výše uvedené ustanovení o zániku členství ve správní radě
obdobně.
11) Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si přejí,
mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat.
X.
Ředitel společnosti
1) Statutárním orgánem společnosti je ředitel, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná
jejím jménem. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která určuje výši jeho odměny.
2) Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. Ředitel nemůže být
členem správní ani dozorčí rady společnosti, je však oprávněn zúčastnit se jednání správní rady
společnosti s hlasem poradním.
3) Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem
vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady společnosti.
4) Ředitel v rámci řízení společnosti zejména :
a) řídí své přímo podřízené vedoucí zaměstnance a ostatní zaměstnance
b) koncepčně řídí a kontroluje činnost podřízených organizačních celků
c) zajišťuje plnění úkolů uložených správní radou
d) stanoví hlavní úkoly a úkoly k zajištění činnosti společnosti a služeb, provozu společnosti ke správě
majetku, se kterým společnost hospodaří
e) stanoví rozsah pravomoci a odpovědnosti svých vedoucích zaměstnanců a dalších přímo
podřízených zaměstnanců a určuje, kdo jej zastupuje v době nepřítomnosti
f) stanoví pravidla tvorby rozpočtu (finančního plánu) společnosti a jeho čerpání v příslušném období,
včetně oprávnění a povinností jednotlivých zaměstnanců v oblasti plnění rozpočtu (finančního plánu)
společnosti (zejména výši finančních prostředků, do které je příslušný zaměstnanec oprávněn v rámci
své působnosti jednat samostatně)
g) stanoví hlavní zásady pro plnění rozpočtu (finančního plánu) společnosti
h) stanoví zásady pro zajištění výkonu některých činností společnosti v ekonomické, provozní,
technické, investiční a administrativní oblasti jinými právnickými nebo fyzickými osobami na smluvním
základě a uděluje případně takovým osobám potřebná pověření
i) rozhoduje o organizačním členění společnosti, o zřízení a zrušení (systematizaci) pracovních míst
j) vyhlašuje výběrová řízení na obsazení vybraných funkcí
5) Ředitel je oprávněn zřizovat své poradní orgány.
6) Ředitelem společnosti je pan Petr Suška, r.č.8609110433, bytem Bílkova 18, Praha 1

XI.
Majetkový vklad zakladatele
Zakladatel nevkládá do společnosti žádné majetkové vklady.
XII.
Jednání ve věcech souvisejících se změnou právní formy společnosti
Ve věcech souvisejících se změnu právní formy jedná až do zápisu změny do rejstříku obecně
prospěšných společností zakladatel.
XIII.
Hospodaření
Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.
XIV.
Vypracování a zveřejnění výroční zprávy
1) Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti v termínu,
který stanoví správní rada, a to nejpozději do šesti (6) měsíců po skončení hodnoceného období.
2) Obecně prospěšná společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky
listin.
XV.
Zrušení a zánik společnosti
1) Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v ust. § 8 odst.1 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech.
2) O zrušení této společnosti, jestliže finanční situace této společnosti neumožňuje po delší dobu
hradit její závazky, může rozhodnout správní rada podle ustanovení §13 odst. 3, písm. a) a určit
obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek. Při tomto zrušení musí správní rada
postupovat v souladu s ustanovením §8 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech.
3) Společnost zaniká výmazem z rejstříku obecně prospěšných společností.

Za Bubec o.p.s :
Čestmír Suška v.r., předseda správní rady

