
Za|<|áďací smlouva
obecně prospěšné společnosti

I.
Úvodní ustanovení

Níže uvedení společníci se dohodli ve smyslu $$ 4 a následujících zákona č,' 248l|995 Sb., o obecně
prospěšných společnostechnaza|ožení obecně prospěšné společnosti (dále jen ''společnost'') pod názvem

Agora CE o.p.s.
se sídlem Petra Rezka l2, Praha 4.

il.
Určení zakladatelů

1. Zailadate|i společnosti jsou:

RI\Dr. Ivana Bursíková
r.č. 586125 /0175
trvalý pobyt Nad Nuslemi 18, Praha 4' PSČ 140 00

PhDr. Ing. Pavel Mička
r.č.760202/338
trvalý pob),t Vrbova |497l2I, Praha 4, PSČ l40 00

(dále také''zakladatelé'')



t .

ilL
Druh obecně prospěšných služeb

1. Společnost je nevýdělečnou organizaci, která byla založena zA účelem upevňování
demokratických principů ve společnosti. Za tímto účelem bude společnost usilovat o zlepšení dialogu
a navazování partnerstvi mezi státní správou' samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty
(vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, neziskoým sekÍorem apod.).

Společnost bude poskytovat nrfuledující obecně prospěšné služby:
a) Činnost konzultaění, poradenskou, ýukovou, moderátorskou apod.
b) Bude vést participační projekÍy a pořádat studijní návštěvy.
c) Bude vydávat publikace na ruzrrých nosičích, vyrábět a šířit audioviná|ni díla atd.
d) Bude připravovat a organizovatvzdě|ávací kursy a progrÍlmy.
e) Bude provádět vy*umy a analýzy společnosti za úěelem rozšiřovrání vědeckého pozrrrání v této

oblasti.
f) Bude pořádat veřejná setkiání, workshopy, společenské a kulturní akce a vykonávat rumé další

aktivity směřující k naplnění cílů sdružení.
g) Bude pracovat s dětmi, m|ádeži a skupinami ohroŽenými sociálním vyloučením (Romy,

migranty apod.).

rv.
Doplňkové činnosti

1. Zailěe|em dosažení účinnějšího využití majetku bude společnost vykonávat i nrásledující doplňkovou
činnost:

a) zprostředkovrání služeb

b) zprostředkovríní obchodu

c) specializovaný maloobchod

d) reklamní činnost a marketing

2. Doplňkové činnosti budou vykonávány tak, že nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost
obecně prospěšných sluŽeb uvedených v čl' III. této smlouvy. Zároveťt případný zisk z ýkonu těchto
doplňkových činností smí být pouát pouze pro z|$alitnění a rozšíření obecně prospěšných služeb
společnosti'

v.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Veškeré druhy obecně prospěšných služeb společnosti budou poskytovány ýnckym a právniclcým
osobám v tuzemsku i v zahraničí.



z. Společnost poskytuje obecně prospěšné sluŽby bezjakéhokoliv omezení široké veřejnosti, která o
poskytnutí konkrétní služby projeví aktuální ziť1em, respektive té části veřejnosti, kterápoživáýstupů
jednotliqých služeb poskytovaných společností.

3. Rozsah poskýování jednotliých služeb je limitován pouze \.ýší aktuálních finaněních zdrojů obecně
prospěšné společnosti.

4. Zdroje financování jednotlivých obecně prospěšných služeb poskytovaných společností jsou:

. vklady zakladatele

o přijaté dary a dědictví od sponzoru, včetně zahraničních

. dotace ze státního ro4očtu, zrozpoětu státních fondů' fondů a programů a konkrétních
dotačních titulů Evropské unie, zrozpočttt obcí nebo jiných územních orgránů

. vlastní fondy

. zisk z doplňkoých podnikatelskych činností

o ýnosy z vlastního majetku

o úvěry

5. S \.ýší finančních zdrojů a jejich použitím je veřejnost seznamována v pravidelně publikované výroční
ryrávě, zpracované společností aktuálně vždy za období uplynulého roku.

vI.
Doba trvání společnosti

Společnost se zak|ádá na dobu neurčitou.

VII.
Zá|<|adní práva a povinnosti zakladatelů

1. Zakladate| odvolá člena správni rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní
radě nebo porušilJi závahtým způsobem nebo opakovaně zíkon, zak|ádaci smlouvu nebo statut
obecně prospěšné společnosti.

2. ZaKadate| odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl,
nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. NeodvoláJi zak|adate| člena správní
rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zak|adate| a nepřešlali právazak|adatele najinou osobu, odvolá
člena správní rady obec příslušná podle sídla obecně prospěšné společnosti, a to na návrh správní
rady, popřípadě dozorčího orgánu.

3. Zakladate|é mají zejména kontrolní pravomoc vůči orgánům a zaměstnancům společnosti. Ti jsou
povinni se podřídit této pravomoci a především informovat zak|adatele o ýkonu své činnosti a
dalších ýmamných skutečnostech souvisej ících s činností společnosti.



VIII.
orgány společnosti a způsob rozhodování

orgány společnosti jsou:
a) správní rada
b) dozorčí rada
c) ředitel

A
Spróvní rada

1. Statutámím orgiánem společnosti je správní rada. Správní radu první i další jmenuje zak|adate|.
Zak|adatelje oprávněn kdykoliv i bez udání důvodu odvolat správní radu ijejíjednotlivé členy.

2. ěIenové soróvní radv
2.1. Cleny správní rady společnostijsou:

Radek Špicar
r.č.7703030|48,trva|ý pobýNad Kajetrínskou 28,Praha6, PSČ 169 00

o|dřich černý
r.č.460617/|82,trva|ý pobyt Augustinova 28,Praha4, PSČ 140 o0

Tomáš Sedláček
r.ě.770|23l267L,trva|ý pobý Mostecká26,Praha l, PSČ l18 o0

2.2.Č|enové správní rady volí ze svého středu předsedu, kteý svoláváaÍidi schuzi správní rady. Předseda
správní radyje oprávněn svolat podle potřeb, nejméně však dvakát zarok, schůzi správní rady, a to
písemnou pozvánkou odeslanou nebo předanou členům správní rady nejméně 7 dnů předem. Předseda
správní rady je povinen svolat nejpozději do 30.5. kalendářního roku schůzi správní rady, a to za
účelem schválení účetní závěr|<y.

3. Působnost spróvní radv
Do působnosti správní rady ná|eŽi zejména:
a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vmiku společnosti statut, kteým se podrobněji upraví vnitřní

organizace společnosti. Úaaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zak|ádací listině;
b) schvalování zlněn zak|ádací smlouvy v souladu s $ 4 odst. 4 zákona č' 24811995 Sb., o obecně

prospěšných společnostech;
c) rozlrodovat o zrušení společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační

zůstatek,
d) dbát na zachovávání účelu, pro kter.ý byla spoleěnostza|ožena,



e)

D
s)

Schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu)
obecně prospěšné společnosti'
schvalovat roční účetní závěrku a ýroční zprávu společnosti,
rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkoých činností společnosti nad rámec vymezený v
zak|ádací smlouvě.

h) udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho pronájmem
na dobu delšíjednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší,

i) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti' dohlíŽet na jeho činnost a stanovit mu mzdu,
j) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zak|ádaci smlouva;
k) vydávat písemná pravidla pro poskytování služeb společností;
l) dozírat na dodrŽení účelu všech poskytnutých prostředků;

4. Způsob iedndní správní radv
4.l. Správní rada společnostije oprávněna zastupovat společnost navenek ajednatjejímjménem ve všech

jejích zá|ežitostech, kteréjsouji svěřeny zákonem nebo zakládací smlouvou.
4.2.Jménem společnostijedná navenek v běžtýchzá|ežitostechkaždý z členů správní rady samostatně.

Správní rada můŽe pověřit ředitele společnosti zastupováním společnosti v běŽných zá|ežiÍostech.
4.3.Podepisování za spo|ečnost se děje tak, Že k Vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí

jednající osoba svůj podpis.
4.4. Správní rada činí roáodnutí či schvaluje věci ji svěřené předchozím odstavcem tohoto článku na

schůzi správní rady.
4.5. Správní rada rozhodť1e o zá|ežitostech společnosti prostou většinou hlasů přítomných členů.
4.6. o jednání a roáodování schůze správní rady se pořídí zápis, jehoŽ vyhotoveni zabezpečuje předseda

správní rady.

4.7. Správní rada roáoduje o změně zak|ádací smlouvy a Statutu společnosti, o zrušení společnosti a o
společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, o jmenování a odvolání ředitele a o dalších,
qýslovně zaklaďateIi vymíněných případech dvoutřetinovou většinou všech členů správní rady. o
změně zak|ádací smlouvy a statutu je oprávněna roáodnout po předchozím písemném souhlasu
zak|adatelů. V ostatních věcechje správní rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů správnirady, a roáoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

5. Funkční období čIenů správní radv
5.1.Funkční období prvních i dalších členů správní rady je tříleté. ZakIadaÍe|é mohou změnou zakládací

smlouly roáodnout o jiné délce funkčního období. Ust. $ 12 odst.2zákona o obecně prospěšných
společnostech se neuplatní.

5.2.Funkci člena správní rady nelze zastávat déle neŽ dvě po sobějdoucí funkční období. Po šestiletém
členství ve správní radě může být stejná osoba opětjejím členem nejdříve po up|ynutíjednoho roku

6. Rozhodovdní o změně zokládací smlouw
6.l. Správní rada můŽe změnit zak|ádací smlouvu a touto změnou určit obecně prospěšnou společnost

oprávněnou k přijetí |ikvidačního zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. Dá|e můŽe též stanovit,
Že určení takovéto obecně prospěšné společnosti provede správní rada v roáodnutí o zrušení obecně
prospěšné společnosti.

7. Další prúva a povinnosti sprdvní radv
7.l.Členové správní rady jsou povinni se informovat nejpozději do 3 dnů na ýzvu kteréhokoliv ze

zakladatelů o všech skutečnostech týkajících se činnosti společnosti či okolností majících v|iv na
fungování spo|ečnosti ajejí dobré jméno.



Dozorčí rada je povinna zejména:

a. přezkoumávat roční účetní zÁvěrku a výroční zprávu společnosti

b. nejméně jedenkrát ročně podávat správní radě zprávu o ýsledcích své kontrolní činnosti

c. dohlíŽet na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu s platnými právními předpisy,
zak|ádací listinou a j ej ím statutem

d. účastnit se alespoň jedním ělenem, klerého předem hlasováním určí, jednrání správní rady,
na němŽ je schvaloviín rozpočet společnosti a jeho zrněny, roční účetní závérka a ýroční
ryráva, nebo na němŽmábýt jednáno o zněně předmětu a rozsahu doplňkoých činností
nad riímec zakladatelské listiny, eventuálně naněmžmábyt schvalována zásadní nrtěna
zakladatelské listiny.

6. Dozorčí radaje oprávněna:

a. podávat správní radě náwh na odvolání ředitele

b. nah|iŽet do účetních knih ajiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje

c. svolávat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadýí zájmy společnosti

d. určit svého člena pro zastupování společnosti před soudy a jinými orgrány proti
kterémukoliv členu správní rady.

7 . Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě společnosti.

8. Členové doznrčirady mají právo úěastnit se jednání správní rady. Musí jim být uděleno slovo,
pokud o ně požádají.

9. Dozorčí rada je povinna upozomit správní radu na zjištěná porušení zákoni, ustanovení zak|ádací
listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti
společnosti.

rx.
Hospodářslcý výsledek a rezervní fond

1. Hospodrářsky aýsledek (zisk) společnosti nesmí být pouát ve prospěch zak|adate|i, členů jejích
orgánů nebo zaměstnanců a musí byt použit na poskytování obecně prospěšných sluŽeb, pro které
byla obecně prospěšná společnost za|oŽena.

2. S prostředky získanými podle předchozího odstavce společnost hospodaří dle finančních směrnic
schválených správní radou a v souladu obecně závaznými právními předpisy.

3. Hospodrářs(ý ýsledek po zdanění,, vykázaý ke konci účetního období, převádí obecně prospěšná
spoleěnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázarÉv
následuj ících úěetních obdobích.



2.

1 .

x.
Výroční zpráva

Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, kteý stanoví
správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období' Hodnoceným
obdobím je kalendářní rok.

První zpráw zlteřejni společnost nejpozději do 6 měsíců následujícího kalendářního roku. Výroční
zpráva o činnosti a hospodaření společnosti se zveřejňuje na intemetoqých stránkách Společnosti a
nejméně v jednom deníku, kteý je distribuován nainemi hlavního města Prahy; Výběr tohoto deníků
ná|eŽí správní radě s tim, že správní rada může též rozhodnout o tom' že místo ve výše uvedeném
deníku bude ýroční zpráva o činnosti a hospodaření Společnosti zveřejněna v Obchodním věstníku.

xr.
Závérečná ustanovení

1. aá?ky vnitřní organizace společnosti a podrobnější úpravy zá|eŽitostí obsažených v zak|ádací
smlouvě, jakož i práv a povinností zakladatelů, orgánů společnosti a dalších zá|ežitostí, budou
upraveny ve vnitřních právních dokumentech společnosti.

z. Právní vzta! vyp|ývajici z této zak|ádaci smlouvy, vztaý vmikajíci v souvislosti úěastí ve
společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato
zak|ádaci smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona ě. z48/I995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a dalšími právními předpisy České republiky, a jinými závazrtými právními předpisy v
platném mění.

3. Jakékoliv zrněny této zak|ádací smlouvy jsou možné pouze na zák|adě pravidel sjednaných ýše, v
souladu se zákonem a pokud podpisy zakladatelů budou úředně ověřeny.

4. ZaKádaci smlouva byla vyhotovena v 5 exemplářích, když každý ze zakladatelů obdrží jedno
vyhotovení a další budou určeny k vnitřním potřebám společnosti a užity pro zápis společnosti do
obchodního rejstříku.

5. Zak|ádaci smlouva se stává platnou a účinnou okamžkem podpisu zakladatelů.

Y Prazp dne 22. břema 2007

Úředně ověřené podpisy zakladatelů:

RNDr.Ivana Bursíková PhDr.Ing. Pave| Mígku



OV oLoŽKA PRo LEGALIZAC|
Pod|e ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 4
poř. č. |ega|izace V||l/110212007
v |astn o ruč ně podepsa | * . tena@ets:ea.w ůJ úasTh í -

RNDr. |VANA BURSíKoVÁ,25,11' 1958 PRAHA
jňénóiá, óřijňěňi, cjáium á mi|td ňáróžeňiťáoaielJ
PRAHA 4 NAD NUSLEMI 701118
áoiéša mista tri,áiéno ňóoylu;. á
c.esie-repug*vr-aa+esa+var+te+r@i:sre repu!-li!y.
oP 108 230 402
oiún a eišíó aór<ráóú, ná zákiáijé któ;éňó oýíý ijistenv
osobní údaje, uvedené v této ověřovací ooio2cé
Y Prazedne24.4.2OOl

Ko|tášová Marie
jmeňó á óiiiměni óvéřriiící ošóný, Řiera |ega|izaci prov

otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby*Nehodící se škrtněte

oVĚŘoVAci DoLoŽKA PRo LEGALlZAc|
Pod|e ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 4
poř. č. |ega|izace V|||/11o3l2o07
v|astnoručně podepsa|* . uffi'

PAVEL M|ČKA, 02,02' 1976 PRAHA
jňéňóiá; piijmilí; dátum á mi;tó ňáiózěňizáoaieté
PRAHA 4 VRBOVA 1497121
' ' ' :  

; " :  :  i , .  
'

adresa mista trvalého pobytu* - a@í

oP EK 595247
druh a čís|o dok|adu, na zák|adě kterého by|y zjištěny
osobni údaje' uvedené v této ověřovací do|oŽce

V Praze dne24.4.2OO7

Ko|tášová Marie. ; ' . . . . . . . . . . . . . . .:;: . . .  . .; . . . . .  : . .J .:;"; 
ósóoý' Řlera rJmeno a prumenr overuj

otisk úředního razítka a podpis ovéřující
*Nehodící se škrtněte


