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IČ: 286 21 221

STATUT
obecně prospěšné společnosti
ProMancus, o.p.s.
I.
1.
Tento statut vydaný na základě zákona č 248/1995 Sb. o obecně pospěšných společnostech a o
změně a doplnění některých zákonů a na základě zakládající listiny ze dne 17.3.2010 podrobněji
vymezuje obecně prospěšnou společnost ProMancus, o.p.s. (dále jen „společnost“) a upravuje její
vnitřní organizaci.
2.
Právní poměry společnosti se řídí a jsou upraveny právními předpisy České republiky, její
zakládající listinou, tímto statutem a dalšími vnitřními normami společnosti, které nesmí být v rozporu
právními předpisy ČR, zakládající listinou a tímto statutem.
3.
Společnost je právnickou osobou, která vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných
společností. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským
soudem v Ostravě, v oddíle O, vložka 287.
4.
Jediným zakladatelem společnosti je Mgr. Simona Součková, r.č. 625227/1025, bytem
V Zahradách 2301/186, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00.
II.
Název a sídlo společnosti, doba trvání
1.

Název společnosti je ProMancus, o.p.s.

2.

Sídlo společnosti je na adrese: Ostrava, Přívoz, Hlávkova 447/5, PSČ: 702 00.

3.

Společnost je založena na dobu neurčitou.
III.
Druh obecně prospěšných služeb

1.

Společnost bude v souladu se zákonem poskytovat tyto obecně prospěšné služby:
a)
Podpora umělecké, tvůrčí a zájmové činnosti osob se zdravotním,
mentálním i kombinovaným postižením.
b)
Podpora a umožnění prezentace dovedností a schopností osob se
zdravotním, mentálním i kombinovaným postižením.
c)
Zpřístupnění kulturní a kreativní aktivity osob se zdravotním,
mentálním i kombinovaným postižením široké veřejnosti.
d)
Podpora sociální integrace osob se zdravotním, mentálním i
kombinovaným postižením.
e)
Omezení sociálního vyloučení osob se zdravotním, mentálním i
kombinovaným postižením.
f)
Podpora navazování přátelských a mezilidských vztahů osob se
zdravotním, mentálním i kombinovaným postižením.
g)
Podpora tvořivosti osob se zdravotním, mentálním i kombinovaným
postižením a motivace k dalšímu sebezdokonalování a soutěživosti.
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h)
Aktivní vytváření podmínek pro zlepšování kvality života osob se
zdravotním, mentálním i kombinovaným postižením v oblasti sociální či mezilidských
vztahů.
i)
Podpora kulturního a společenského vyžití osob se zdravotním,
mentálním i kombinovaným postižením.
j)
Popularizace zájmové činnosti osob se zdravotním, mentálním i
kombinovaným postižením.
k)
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení
sloužících k zábavě.
l)
Organizace a pořádání charitativních akcí a veřejných sbírek.
m)
Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti.
n)
Pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí.
2.
Kromě služeb výše uvedených může Společnost vykonávat doplňkovou činnost pod
podmínkou, že bude dosaženo účinnější využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita,
rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.
Společnost bude v souladu se zákonem vykonávat tuto doplňkovou činnost:
•

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to
v následujících oborech činností náležejících do živnosti volné:
a) Zprostředkování obchodu a služeb.
b) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
c) Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
d) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti.
IV.
Účel a podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1.
Všechny služby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy bude společnost poskytovat zejména za
účelem vytváření podmínek pro účelné a zdravotně prospěšné využití volného času osob se
zdravotním, mentálním i kombinovaným postižením, včetně vytváření podmínek pro zkvalitnění
života osob se zdravotním, mentálním i kombinovaným postižením a jejich plnohodnotné začlenění do
společnosti, jakož i za dalšími účely směřujícími k všestrannému zkvalitnění života osob se
zdravotním, mentálním i kombinovaným postižením. Služby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy
bude společnost poskytovat rovněž za účelem zvýšení obecného povědomí široké veřejnosti o životě
osob se zdravotním, mentálním i kombinovaným postižením a za účelem zlepšení komunikace osob se
zdravotním, mentálním i kombinovaným postižením s okolím.
2.
Společnost bude své služby poskytovat za úhradu režijních nákladů v případě, že bude mít
činnost v dané oblasti služeb financovánu z finančních příspěvků tuzemských i zahraničních fondů,
darů, příspěvků institucí a dotací. Své služby bude poskytovat všem osobám se zdravotním,
mentálním i kombinovaným postižením bez rozdílu, pokud dotyčné osoby projeví zájem o obecně
prospěšné služby poskytované společností. V případě, že obecně prospěšná společnost bude
disponovat dostatečnými finančními prostředky, může svou činnost poskytnout i bezplatně.
V.
Správní rada
1.

Postavení a působnost správní rady

1.1.

Statutárním orgánem společnosti je správní rada.

1.2.

Do působnosti správní rady náleží:
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a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti statut, kterým se podrobněji upraví
vnitřní organizace společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací
smlouvě,
b) rozhodovat o zrušení společnosti a určit společnost, které nabídne likvidační zůstatek,
c) dbát na zachovávání účelu, pro který byla společnost založena,
d) schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost
(správu) společnosti,
e) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
f) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený
v zakládací smlouvě,
g) udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho
pronájmem na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší,
h) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací
smlouva.
1.3.
Členům správní rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům
správní rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.
2.

Členství ve správní radě

2.1.
Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k
právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se společností v pracovněprávním nebo jiném
obdobném vztahu. Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím
v dozorčí radě téže obecně prospěšné společnosti.
2.2.

Členy správní rady jmenuje zakladatel.

2.3.

Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením,
d) odvoláním.

2.4.
Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve
správní radě podle zák. č. 248/1995 Sb. v platném znění nebo porušil-li závažným způsobem nebo
opakovaně zákon, zakládací smlouvu nebo statut společnosti.
2.5.
Zakladatel 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. Neodvolá-li zakladatel
člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou
osobu, odvolá člena správní rady obec příslušná podle sídla společnosti, a to na návrh statutárního
orgánu.
2.6.
Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové. Po
marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady v přenesené působnosti obecní úřad obce
příslušné podle sídla společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě dozorčího orgánu.
3.

Složení a funkční období správní rady

3.1.

Správní rada je tříčlenná.

strana 3 (celkem 6)

statut obecně prospěšné společnosti ProMancus, o.p.s.

3.2.
Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než
dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět
jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
3.3.

Funkční období všech prvních jmenovaných členů správní rady je tříleté.

3.4.

Členové správní rady volí ze svého středu předsedu.

4.

Zasedání a způsob rozhodování správní rady

4.1.

Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

4.2.

Jednání správní rady svolává a řídí předseda.

4.3.
Při rozhodování má každý člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je
třeba souhlasu většiny přítomných členů.
VI.
Způsob jednání správní rady, podepisování za společnost
1.
Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti je správní rada, která jedná jejím jménem.
Za správní radu jedná navenek jménem obecně prospěšné společnosti a obecně prospěšnou společnost
zavazuje buď předseda správní rady samostatně a nebo dva členové správní rady společně.
2.
Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba nebo oprávněné osoby.
VII.
Dozorčí rada
1.

Postavení a působnost dozorčí rady:

1.2.

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada.

1.3.

Do působnosti dozorčí rady náleží:
a) přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
b) nejméně jedenkrát ročně podat zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
c) dohlížet na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a
zakládací listinou obecně prospěšné společnosti,
d) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele,
e) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
f) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné
společnosti
g) upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na
nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné
společnosti.

1.4.
Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo,
pokud o ně požádají.
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1.4.
Členům dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům
dozorčí rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.
2.

Členství v dozorčí radě

2.1.
Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k
právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se společností v pracovněprávním nebo jiném
obdobném vztahu. Členství ve dozorčí radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím
ve správní radě téže obecně prospěšné společnosti.
2.2.

Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel.

2.3.

Členství v dozorčí radě zaniká:
e) uplynutím funkčního období,
f) úmrtím,
g) odstoupením,
h) odvoláním.

2.4.
Zakladatel odvolá člena dozorčí rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve
dozorčí radě podle zák. č. 248/1995 Sb. v platném znění nebo porušil-li závažným způsobem nebo
opakovaně zákon, zakládací smlouvu nebo statut společnosti.
2.5.
Zakladatel odvolá člena dozorčí rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání
dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel
člena dozorčí rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou
osobu, odvolá člena dozorčí rady obec příslušná podle sídla společnosti, a to na návrh statutárního
orgánu.
2.6.
Na uvolněná místa členů dozorčí rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové. Po
marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy dozorčí rady v přenesené působnosti obecní úřad obce
příslušné podle sídla společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě dozorčího orgánu.
3.

Složení a funkční období dozorčí rady

3.1.

Dozorčí rada je tříčlenná.

3.2.
Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Funkci člena dozorčí rady nelze zastávat déle než
dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství v dozorčí radě může být stejná osoba opět
jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
3.3.

Funkční období všech prvních jmenovaných členů dozorčí rady je tříleté.

3.4.

Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.

4.

Zasedání a způsob rozhodování dozorčí rady

4.1.

Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

4.2.

Jednání dozorčí rady svolává a řídí předseda.
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4.3.
Při rozhodování má každý člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je
třeba souhlasu většiny přítomných členů.

VIII.
Majetkový vklad, rozhodování zakladatele a způsob zveřejňování výroční zprávy
1.
Zakladatel vložil při založení společnosti majetkový vklad ve výši 50.000,- Kč
(padesáttisíckorunčeských).
2.

Výroční zpráva

2.1.
Výroční zpráva společnosti bude vypracována správní radou. K vypracování zprávy může být
se souhlasem správní rady společnosti přizvána odborná firma tak, aby zpráva po stránce formální i
obsahové splňovala veškeré zákonné náležitosti v souladu s ust. § 20 zákona a aby zároveň vhodným
způsobem prezentovala a reprezentovala společnost navenek.
2.2.
Zpráva bude uveřejněna nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku po kalendářním
roce, za nějž je výroční zpráva vypracována.
2.3.
Zpráva bude jednak založena do sbírky listin u příslušného soudu, u něhož bude v rejstříku
obecně prospěšných společností zapsána, a rovněž bude zveřejněna na internetových stránkách
společnosti www.promancus.cz.
IX.
Závěrečná ustanovení
1.
V ostatních záležitostech výslovně neupravených tímto statutem platí ustanovení obecně
závazných právních předpisů.
2.

O změnách a doplnění statutu rozhoduje vždy správní rada společnosti, a to písemně.

V Ostravě dne 2. 7. 2010

.........................................
Mgr. Simona Součková
Předseda správní rady ProMancus, o.p.s.
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