
ZAKLÁDACÍ  LISTINA  KYKLOP o.p.s.

I.
Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti:---------------------------

1.  Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

2.  Sídlem obecně prospěšné společnosti je: Olomouc. ----------------------------------------
3.Osobou v postavení zakladatele je: Radim G o r i c.-----------------------------------------

II. 

Doba trvání obecně prospěšné společnosti  :------------------------------------------- 

------- Obecně prospěšná společnost KYKLOP o.p.s. se zakládá na dobu neurčitou. -------------

III. 

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb:------------------------------------

------- 1. Společnost bude poskytovat tyto služby:------------------------------------------------------

a) Pořádání,  vytváření  podmínek  pro  pořádání  a  pomáhání  s pořádáním  organizovaných
sportovních, kulturních a společenských akcí a jiných volnočasových aktivit  sloužících
k rozvoji a uspokojování zájmů a všestranných potřeb zdravotně handicapovaných dětí,
mládeže a dospělých.-----------------------------------------------------------------------------------

b) Pořádání benefičních a jiných aktivit, zaměřených na získávání finančních a materiálních
prostředků pro zabezpečení a rozvoj co největšího spektra činností KYKLOP o.p.s.--------

c) Pořádání školení, kurzů a vzdělávacích aktivit zejména pro zdravotně handicapované děti,
mládež i dospělé, rodiče či učitele zdravotně handicapovaných, ale i pro jiné zájemce.-----

d) Podpora integrace zdravotně handicapovaných dětí, mládeže a dospělých do společnosti. 
e) Poskytovaní registrovaných sociálních služeb.-----------------------------------------------------
f) Vytváření pracovních příležitostí zejména pro osoby se zdravotním postižením.------------ 

------- 2.  Činnost  společnosti  je  založena  na  podpoře  integrace  zejména  zdravotně
handicapovaných  dětí  do  společnosti  a  všestranné  pomoci  při  zlepšování  jejich  životních
podmínek.----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 3.  O  změně  rozsahu  a  podmínek  obecně  prospěšných  služeb  poskytovaných
společností, jejich rozšíření či zrušení, je oprávněna rozhodnout správní rada, zejména jsou-li
změny v zájmu obecně prospěšné společnosti, lepšího zajištění její činnosti či zvýšení kvality
obecně prospěšných služeb pro jejich příjemce, případně jsou-li vyžadovány zákonem.---------

IV.

Podmínky poskytování služeb:-----------------------------------------------------------

------- 1. Společnost bude poskytovat obecně prospěšné služby uvedené v čl. III dle aktuální
potřeby až do naplnění vlastních kapacit.----------------------------------------------------------------



------- 2.  Služby budou financovány z prostředků získaných z příspěvků,  darů fyzických a
právnických osob, dotací a grantů. Správní rada může rozhodnout o poskytování služeb také
za úplatu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

V. 

Orgány společnosti:-----------------------------------------------------------------------

------- Orgány společnosti jsou:---------------------------------------------------------------------------

a)   Ředitel.----------------------------------------------------------------------------------------------

b)   Správní rada.----------------------------------------------------------------------------------------

c)   Dozorčí rada.---------------------------------------------------------------------------------------

VI. 

Ředitel:--------------------------------------------------------------------------------------

------- 1. Ředitel je statutární orgánem obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem.----

------- 2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.----------------------------------------------------

------- 3. Prvním ředitelem je pan Radim Goric.--------------------------------------------------------

------- 4.  Ředitelem může být  pouze fyzická osoba trestně bezúhonná s plnou způsobilostí
k právním úkonům.-----------------------------------------------------------------------------------------

------- 5.  Ředitel nesmí být členem správní ani dozorčí rady. Má právo účastnit se zasedání
správní rady a jeho hlas je hlasem poradním. Ředitel má právo účastnit se zasedání dozorčí
rady.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 6. Ředitel řídí činnost společnosti v rozsahu pravomocí mu svěřených správní radou.----
-------

------- 7. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.- -
-------

------- 8. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru a jeho odměnu stanoví správní rada.- -
-------

VII. 

Správní rada:-------------------------------------------------------------------------------

------- 1.  Správní  rada  je  orgánem obecně prospěšné  společnosti,  který  dbá  na  zachování
účelu,  pro  který  byla  obecně  prospěšná  společnost  založena  a  rovněž  dbá  na  řádné
hospodaření s jejím majetkem.----------------------------------------------------------------------------

------- 2. Správní rada má šest členů.---------------------------------------------------------------------



------- 3.  Členem správní  rady může  být  pouze  fyzická  osoba  trestně  bezúhonná  s plnou
způsobilostí k právním úkonům.--------------------------------------------------------------------------

------- 4. Členy první správní rady jsou:------------------------------------------------------------------
a) pan Daniel Sobota, -------------------------------------------------------------------------------------
b) paní Adéla Šperlíková,---------------------------------------------------------------------------------

- -
c) paní Beata Kalinová, ----------------------------------------------------------------------------------
d) pan Michal Šišma, -------------------------------------------------------------------------------------
e) pan Martin Němec, ------------------------------------------------------------------------------------
f) paní Markéta Illeková.  --------------------------------------------------------------------------------

------- 5. Správní rada vykonává pravomoci jí svěřené dle ustanovení §13 zákona č. 248/1995
Sb., ve znění pozdějších předpisů.------------------------------------------------------------------------

------- 6. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel společnosti.---------------------------

------- 7.  Zakladatel  může odvolat jednotlivé členy správní rady,  pokud se svým jednáním
odchylují od cílů společnosti nebo neplní řádně své povinnosti v souvislosti se svojí funkcí a
úkoly ve správní radě.--------------------------------------------------------------------------------------

------- 8. Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné vykonávání funkce člena ve
správní radě je přípustné. ----------------------------------------------------------------------------------

------- 9. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. - - -

------- 10.  Při  rozhodování  je  hlasovací  právo  členů  správní  rady  rovné.  Správní  rada
rozhoduje  většinou  hlasů  přítomných  členů.  V případě  rovnosti  hlasů  rozhoduje  předseda
správní rady.-------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 11. Správní rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu správní rady. ------------

------- 12. Správní rada má povinnost se sejít minimálně dvakrát ročně. ---------------------------

------- 13.  Členům správní  rady může být  za výkon jejich funkce přiznána odměna.  Výši
odměny stanoví zakladatel.--------------------------------------------------------------------------------

V pracovněprávním vztahu k obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jedna třetina
členů  správní  rady  (1  člen).  Členství  ve  správní  radě  obecně  prospěšné  společnosti  je
neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže obecně prospěšné společnosti. 

------- 14. Členství ve správní radě zaniká v souladu se zákonem. ----------------------------------

-------15. Působnost správní rady : -----------------------------------------------------------------------

-------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:-------------------------------------------------------------------------
a) rozpočet obecně prospěšné společnosti, ---------------------------------------------------



b) řádnou  a  mimořádnou  účetní  závěrku  a  výroční  zprávu  obecně  prospěšné
společnosti, -------------------------------------------------------------------------------------

c) předmět doplňkových činností.--------------------------------------------------------------

-------17. Správní rada dále rozhoduje o :----------------------------------------------------------------
a) vydání a změně statutu obecně prospěšné společnosti, -----------------------------------
b) jmenování a odvolání ředitele společnosti; dohlíží na jeho činnost a stanovuje výši

jeho odměny,------------------------------------------------------------------------------------
c) zrušení  obecně  prospěšné  společnosti  a  případně  o  určení  obecně  prospěšné

společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,-------------------------------------
d) přechodu  práv  a  povinností  zakladatele  stanovených  zákonem  o  obecně

prospěšných  společnostech  na  jinou  osobu,  zanikne-li  jediný  zakladatel  bez
právního nástupce, -----------------------------------------------------------------------------

e) termínu  zveřejnění  výroční  zprávy,  který  nesmí  být  pozdější  než  30.  června
příslušného roku. -------------------------------------------------------------------------------

-------18. První jednání správní rady svolává zakladatel nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne
vzniku obecně prospěšné společnosti.--------------------------------------------------------------------

VIII. 

Dozorčí rada:-------------------------------------------------------------------------------

------- 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.-------------------------------------------

------- 2. Dozorčí rada má tři členy.-----------------------------------------------------------------------

------- 3. Členy první dozorčí rady jsou:-----------------------------------------------------------------
a) pan Antonín Štěpán, -----------------------------------------------------------------------------------
b) pan Tomáš Valigura,-----------------------------------------------------------------------------------
c) pan Luboš Mihál.---------------------------------------------------------------------------------------

------- 4.  Členem dozorčí  rady  může  být  pouze  fyzická  osoba  trestně  bezúhonná  s plnou
způsobilostí k právním úkonům.--------------------------------------------------------------------------

------- 5. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatel.-----------------------------------------

------- 6. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné vykonávání  funkce člena
v dozorčí radě je přípustné.--------------------------------------------------------------------------------

------- 7. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady, který svolává a řídí zasedání
dozorčí rady. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 8. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.--------------------------------

------- 9.  Dozorčí rada vykonává pravomoci jí svěřené dle ustanovení §§15 a 16 zákona č.
248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.------------------------------------------------------------

------- 10. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se všech zasedání správní rady, vyjádřit
se k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat.---------------------------------------------------

------- 11. Dozorčí rada může navrhnout zakladateli odvolání jednotlivých členů správní rady.
-------

------- 12. Členům dozorčí rady může za výkon jejich funkce náležet  odměna.  O její  výši
rozhoduje zakladatel.---------------------------------------------------------------------------------------
-------



-------13.  Zakladatel může odvolat jednotlivé členy dozorčí rady, pokud se svým jednáním
odchylují od cílů společnosti nebo neplní řádně své povinnosti v souvislosti se svojí funkcí a
úkoly v dozorčí radě. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------14. Působnost dozorčí rady: ------------------------------------------------------------------------

-- přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné
společnosti, ---------------------------------------------------------------------------------------------

-- nejméně  jedenkrát  ročně  podává  zprávu  řediteli  a  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. --------------------------------------------------

-------15. 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.----------------------------------------------------------------------------------------------

-------16.  Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se jednání správní rady a musí jim být
uděleno slovo, pokud o ně požádají, nemají však právo hlasovat. -----------------------------------

IX.
Vklad zakladatele: -------------------------------------------------------------------------

-------Zakladatel do obecně prospěšné společnosti ničeho nevkládá. -------------------------------

X. 

Hospodaření společnosti:-----------------------------------------------------------------

------- 1. Společnost může vykonávat kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž zřízení byla
založena, i jiné činnosti. Tyto činnosti může vykonávat za podmínky, že doplňkovou činností
bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita a rozsah
obecně prospěšných služeb.--------------------------------------------------------------------------------

------- 2.  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.-----------------------------------------------------------------------------------

------- 3. Výroční zprávy se zveřejňují do třiceti dnů po schválení správní radou založením do
sbírky listin rejstříkového soudu.-------------------------------------------------------------------------

XI. 

Zrušení a zánik společnosti:--------------------------------------------------------------

------- 1. O zrušení společnosti rozhoduje správní rada, a to jednomyslně..-------------------------

------- 2.  Ostatní  otázky  týkající  se  zrušení  a  zániku  společnosti  se  řídí  příslušnými
ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.-------------------------------



XII. 
Závěrečná ustanovení:--------------------------------------------------------------------

------- 1. Záležitosti neupravené touto zakládací listinou se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., o
obecně  prospěšných  společnostech  a  o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve  znění
pozdějších právních předpisů.-----------------------------------------------------------------------------


