STATUT O. P. S.
Statut
Obecne prospešné spolecnosti
Pražská galerie ceského skla, o.p.s.

I

CI.
Úvodní ustanovení
1. Dne 15.3.2007 uzavrel zakladatel:
FOIBOS a.s., IC 63079780, se sídlem Bartoškova 1448/26, 14000 Praha 4 jednající
predsedou predstavenstva panem Markem Veselým, MBA, rodné císlo 680811/1838, bytem
Praha 2, Jaromírova 26.
(dále jen "zakladatel")
zakládající smlouvu podle § 4 zákona c. 248/1995 Sb., ve znení pozdejších predpisu.
2. Zakladatelé podle výše uvedené zakládající smlouvy založili za podmínek stanovených
zakládající smlouvu obecne prospešnou spolecnost, jejíž název je Pražská galerie ceského
skla o.p.s. (dále jen "spolecnost") se sídlem Bartoškova 1448/26, 14000 Praha 4.
3. Spolecnost se zakládá na dobu neurcitou.
4. Spolecnost vyvíjí svoji cinnost v níže uvedeném rozsahu v CR i zahranicí. Spolecnost je
nevýdelecnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle.
CI.

II

Predmet cinnosti
1. Spolecnost zajištuje zejména tyto obecne prospešné služby:
a) prezentace sklárského umení všemi dostupnými prostredky v CR i zahranicí, podpora
inovací umeleckých sklárských technologií, provozování galerie;
b) podpora umelecké, kulturní, kulturne spolecenské a poznávací cinnosti jednotlivcu,
umeleckých sdružení, souboru a skupin prostrednictvím grantu, stipendií, tvurcích pobytu,
souteží a dalších tvurcích aktivit;
c) porádání, organizování, zajištování a produkce umeleckých vystoupení, výstav, tvurcích
setkání, kulturních a spolecenských programu a poradu, prehlídek, festivalu, semináru a
besed;
d) zajištování, organizace a podpora nabídek vzdelávacích a informacních služeb;
e) vydávání periodických i neperiodických tiskovin kulturního a umeleckého zamerení;

III

1.
2.

3.

4.

CI.
Podmínky poskytování služeb
Služby spolecnosti jsou pokytovány fyzickým osobám a právnickým osobám.
Služby jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektu spolecnosti, jejichž podmínky
stanoví a vyhlašuje pro každý projekt správní rada. Podmínky jsou zverejnovány v sídle
spolecnosti a podle možností v tisku nebo prostrednictvím síte internet. S podmínkama musí
být seznámem každý zájemce o službu spolecnosti. Podmínky poskytování jednotlivých
služeb musejí být stanoveny tak, aby pro všechny, jimž bude konktrétní služba poskytnuta,
byly stejné.
Služby spolecnosti jsou zpravidla poskytovány zdarma. Správní rada spolecnosti muže
rozhodnout, že budou poskytovány i za úplatu. Cena služeb se v takovém prípade stanoví
tak, že nebudou vyšší než náklady spojené s poskytnutím služby. Správní rada vydá ceník,
který vymezí jednotné podmínky pro všechny klienty spolecnosti. Ceník musí být verejne
prístupný v sídle spolecnosti a bude s ním seznámem každý uchazec o službu spolecnosti.
Rozhodnutí o poskytování služby spolecností vydává reditel spolecnosti. Toto rozhodnutí

však podléhá dodatecnému schválení správní radou spolecnosti.
CIlV
Orgány spolecnosti
Orgány spolecnosti jsou:
a) správní rada,
b) dozorcí rada,
c) reditel.
CI. V

Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem spolecnosti.
2. Správní rada má nejméne 3 cleny a v jejím cele stojí predseda.
3. Clenové správní rady jsou jmenováni a odvoláváni zakladateli.
4. Funkcní období clena sprání rady je tríleté s výjimkou uvedenou v následujícím v odstavci
tohoto clánku.
5. Na svém prvním zasedání vylosuje správní rada jednu tretinu clenu, jimž koncí funkcní
období po jednom roce ode dne vzniku spolecnosti a jednu tretinu clenu, jimž skoncí
fukncní období po dvou letech ode dne vzniku spolecnosti.
6. Žádný clen správní rady nesmí být ve fuknci déle než dve po sobe následující období a po
šesti letech nepretržitého clenství ve správní rade muže být jmenován pouze po uplynutí
dalšího roku.
7. Clenství ve správní rade zaniká:
a) písemnou rezignací adresovanou zakladatelum spolecnosti,
b) smrtí
c) odvoláním,
d) uplynutí funkcního období.
8. O odvolání clena správní rady rozhodují zakladatelé.
9. Správní rada volí z rad svých clenu predsedu na dobu nepresahující tri roky. Predseda
správní rady svolává a rídí zasedání správní rady.
10. Každý clen správní rady má jeden hlas a platí, že výkon funkce clena správní rady je osobní.
11. Správní rada rozhoduje s vyjimkami uvedenými v následujících ustanoveních tohoto statutu
prostou vetšinou hlasu prítomných clenu pri nutné minimální úcasti alespon dvou tretin
clenu na zasedání. V prípade rovnosti hlasu rozhoduje hlas predsedy správní rady, pri jeho
neprítomnosti hlas predsedajícího.
12. Správní rada muže rozhodnout i per rolam. Rozhodování per rolam je neprístupné v
prípadech, kdy podle tohoto statutu je k prijetí rozhodnutí potreba souhlasu dvou tretin hlasu
všech clenu správní rady.
13. Zasedání správní rady se koná alespon dvakrát rocne. Zasedání svolává predseda správní
rady. Na zasedání správní rady spolecnosti musí být všichni její clenové pozváni
doporuceným dopisem obsahujícím všechny dále uvedené údaje a tento dopis jim musí být
odeslán do jejich bydlište minimálne 10 kalendárních dnu pred dnem konání zasedání. Cas,
místo, zacátek zasedání a porad jednání musí být v pozvánce vždy obsaženy.
14. Ustanovení predchozího odstavce neplatí, zúcastní-li se jednání všichni clenové správní
rady, ac k pozvání na zasedání došlo jiným zpusobem, nežli tak, jak je uvedeno v
predchozím odstavci.
15. Požádá-li o to alespon tretina všech clenu správní rady, je predseda správní rady povinen za
podmínek a zpusobem uvedeným v tomto odstavci svolat zasedání správní rady s tím, že
toto se musí konat do 15 kalendárních dnu ode dne dorucení rádné žádosti o její svolání. Jeli z jednání predsedy správní rady zjevné, že zmarí svoji povinnost uvedenou v tomto
odstavci, muže zasedání správní rady svolat z podnetu žadatelu zpusobem v tomto odstavci
uvedeném dozorcí rada. V pozvánce na takové zasedání správní rady musí být uveden
duvod jejího svolávání.

16. Jednání zasedání správní rady rídí predseda, v prípade jeho neprítomnosti usnášení schopné
plénum správní rady muže prostou vetšinou prítomných hlasu rozhodnout o jiném
predsedajícím.
17. Hlasování správní rady je zásadne verejné, pokud správní rada nerozhodne svým usnesením
jinak
18. Pokud není správní rada v dusledku rezignace svých clenu usnášení schopná, musí
zakladatelé na uvolnená místa clenu správní rady nejpozdeji do nebližšího zasedání správní
rady jmenovat nové cleny.
19. O každém zasedání správní rady je veden protokol. Protokol vyhotovuje poverený
pracovník sekretariátu spolecnosti a je podepisován predsedajícím správní rady a jedním z
dalších clenu správní rady.
CI. VI
Pusobnost

správní

rady

1. Správní rada rozhoduje o vecech sverených jí do pusobnosti zákonem a dále o:
a) vytvorení, zmene a doplnení statutu spolecnosti,
b) rozsahu plných mocí reditele spolecnosti,
c) skutecnosti, že konkrétní projekt smí být vykonáván za úplatu a o ceníku služeb.
2. Pokud má správní rada rozhodnout o zmene statutu, zakládající smlouvy, o zrízení pobocek
spolecnosti a o spolecnosti, které bude nabídnut likvidacní zustatek nebo o zrušení
spolecnosti, je nutný souhlas dvoutretinové vetšiny všech hlasu clenu správní rady. Pri
stejném poctu hlasu rozhoduje predsedající.
3. Správní rada spolecnosti v souvislosti s poskytováním služeb spolecností zejména:
a) vydává písemná pravidla pro poskytování služeb spolecnosti,
b) dozírá na dodržení úcelu všech poskytnutých prostredku,
c) dodatecne schvaluje rozhodnutí reditele spolecnosti podle cI. III odst. 3 tohoto statutu.
4. Správní rada schvaluje financní smernice týkajících se hospodarení s prostredky získaných
spolecností ve smyslu cI. X odst. 4 tohoto statutu.
5. Správní rada muže své pravomoci prenést na základe plné moci na reditele spolecnosti s
výjimkou tech, které zákon sveruje výlucne správní rade.
6. Správní rada muže schválit organizacní rád spolecnosti, jakožto prípadne i další interní
dokumnety, které upravují vnitrní vztahy ve spolecnosti. Tyto dokumenty nesmejí být v
rozporu se zákonem, tímto stututem ani se zakládací smlouvou.
CI. VII
Dozorcí rada
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Dozorcí rada je kontrolním orgánem spolecnosti.
Dozorcí radu tvorí 3 clenové.
První dozorcí radu jmenují zakladatelé.
Clenové dozorcí rady nesmejí být cleny jiného orgánu spolecnosti a ani nesmejí být vuci
spolecnosti v pracvním pomeru.
Na svém prvním zasedání vylosují clenové dozorcí rady tretinu clenu, jimž skoncí funkcní
období po jednom roce ode dne vzniku spolecnosti a jednu tretinu clenu, jimž skoncí
fukncní období po dvou letech ode dne vzniku spolecnosti.
Pro svolávání, jednání a rozhodování dozorcí rady se analogicky použijí ustanovení o jenání
a svolávání správní rady. Dozorcí rada je oprávnena prijmout vlastní jednací a jiné rády,
které upraví svolávání a jednání odlišne. Pritom platí, že tyto rády musí být v ostatních
cástech v souladu s tímto statutem.
Funkcní období clena dozorcí rady spolecnosti je tríleté.
Clenství v dozorcí rade zaniká:
a) písemnou rezignací adresovanou zakladatelum spolecnosti,

b) úmrtím
c) odvoláním
d) uplynutím funkcního období.
9. Dozorcí rada zejména:
a) kontroluje správnost úcetnictví vedeného spolecností,
b) prezkoumává rocní úcetní uzáverku a výrocní zprávu spolecnosti,
c) dohlíží na to, zda spolecnost vyvíjí cinnost v souladu s právními predpisy, zakládající
smlouvou a tímto statutem,
d) upozurnujesprávní radu na zjištené nedostatky a podává návrhy na jejich odstranení,
e) nejméne jedenkrát rocne podává správní rade zprávu o výsledcích své kontrolní cinnosti.
10. Dozorcí rada je dále oprávnena:
a) nahlížet do úcetních knih a jiných dokladu spolecnosti a kontrolovat v nich obsažené
údaje,
b) svolávat mimorádné zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy spolecnosti.
11. Clenové dozorcí rady jsou oprávneny úcastnit se všech zasedání správní rady a pokud si to
prejí, mohou se vyjádrit k jakémukoliv bodu jednání, avšak nemají právo hlasovat.
12. Dozorcí rada informuje správní radu bez zbytecného odkladu o každém zjištení týkající se
porušení zákona, ustanovení zakládací smlouvy, statutu spolecnosti nebo jakýchkoli
nehospodárných postupu ajiných nedostatku v cinnosti spolecnosti.
CI. VIII

Reditel spolecnosti
1. Reditel spolecnosti zajištuje bežný chod spolecnosti.
2. Reditele spolecnosti jmenuje a odvolává správní rada. Podmínky výkonu této funkce, a to
vcetne odmenování výkonného reditele, stanoví správní rada v rohodnutí o jmenování do
funkce reditele.
3. Reditel je vždy v pracovním pomeru ke spolecnosti a nesmí být clenem jiných orgánu
spolecnosti.
4. Reditel jedná jménem spolecnosti v rozsahu plných mocí, které mu udelí správní rada.
5. Reditel je oprávnen se zúcastnit s hlasem poradním jednání všech orgánu spolecnosti.
6. Reditel spolecnosti navrhne správní rade auditora, vyžaduje-li zákon, aby úcetní uzáverku
overoval auditor. Reditel spolecnosti dále muže navrhnout správní rade, aby požádala jinou
fyzickou ci právnickou osobu o vypracování odborného posudku ci dozorcí zprávy na
jakýkoliv odborný problém, který se objeví v cinnosti spolecnosti. Odmítne-li správní rada
tento požadavek ci neprojedná-li jej kladne na nejbližším zasedání správní rady, je reditel
oprávnen uzavrít takovouto smlouvu sám. Oprávnení dle predcházející vety má však reditel
pouze v prípade, že náklady takto vzniklé spolecnosti jsou v obvyklé výši a jsou z hlediska
úcelu, který reditel sleduje, úcelne vynaloženy.
CI. IX

Sekretariát
1. Sekretariát spolecnosti zajištuje kompletní administrativní servis k zajištení práce správní
rady a ostatních orgánu spolecnosti a dále zabezpecuje úkoly uložené správní radou a
reditelem spolecnosti.
2. Hlavní úkoly a organizaci sekretariátu urcuje reditel spolecnosti.
3. V cele sekretariátu stojí reditel, který sekretariát rídí aje za jeho rádný chod odpovedný
správní rade.

CI. X
Získávání financních a jiných prostredku a hospodarení s nimi

1. Majetek a financní prostredky nutné k dosažení cílu urcených v cI. II statutu spolecnost
získává zejména fonnou:
a) výnosu
b) daru
c) verejných sbírek
d) odkazu
e) dotací
t) príspevku
g) vkladu zakladatelu
2. S prostredky získaných podle predchozího odstavce spolecnost hospodarí a nakládá dle
financních smernic schválených správní radou a v souladu s predpisy o úcetnictví.
CI. XI
Výrocní zpráva
Spolecnost sestavuje a zverejnuje výrocní zprávu o své cinnosti a hospodarení v dobe
stanovené správní radou, ale nejpozdeji šest mesícu od skoncení sledovaného období,
kterým je kalendární rok. První zprávu zverejní spolecnost nejpozdeji 18 mesícu po vzniku
spolecnosti.

1.
2.

3.

4.

CI. XII
Jednání jménem spolecnosti navenek
Jménem spolecnosti jedná správní rada. Za správní radu jedná navenek jménem spolecnosti
predseda správní rady nebo vždy dva clenové správní rady spolecne.
Reditel jedná za spolecnost v rozsahu plných mocí, které mu udelí správní rada. Reditel
spolecnosti je na základe takové plné moci oprávnen v plném rozsahu dále zplnomocnit
další osobu, pokud to výslovne správní rada v plné moci nevyloucí.
Podpisování jménem spolecnosti se deje tak, že k napsanému nebo vytištenému úplnému
názvu spolecnosti pripojí predseda správní rady nebo nejméne dva clenové správní rady s
uvedením svých funkcí, nebo reditel spolecnosti ci osoba jím poverená svuj podpis.
Krome zmocnení dle predchozích odstavcu tohoto clánku jednají za spolecnost, zavazují ji a
podepisují jejím jménem i osoby, které jsou vuci spolecnosti v pracovním pomeru, pokud je
to v jejich pracovním zarazení obvyklé.
CI. XIII
Zrušení a zánik spolecnosti
V prípade zrušení spolecnosti s likvidací bude likvidacní zustatek spolecnosti preveden na
charitativní cinnost jiné charitativne zamerené organizaci se stejným nebo obdobným
zamerením cinnosti jako Pražská galerie ceského skla o.p.s. Výber takové organizace je plne
v pravomoci správní rady spolecnosti.

1.

2.
3.
4.

CI. XIV
Záverecná ustanovení
Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem se rídí príslušnými ustanoveními
zakládací smlouvy a ustanoveními zákona c. 248/1995 Sb., o obecne prospešných
spolecnostech a dalšími právními predpisy Ceské republiky.
Zmena a doplnky tohoto statutu jsou možné výhradne fonnou písemného dodatku k tomuto
statutu.
Tento statut je vyhotoven ve ctyrech stejnopisech v jazyce ceském.
Níže podepsaní clenové správní rady prohlašují, že jim je obsah tohoto statutu znám, že
tento spolecne projednali a že o nem dosáhli úplné shody. Na dukaz toho pripojují ke statutu
své vlastnorucní podpisy.

V Praze dne 25.5.2010

awG" ~~
Mgr. Milan Hlaveš, PhD.
clen správní rady

