STATUT
Partnerství, o.p.s.
Čl. 1
Založení Partnerství, o.p.s.
Partnerství, o.p.s. byla dne 10. prosince 2001 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 187
Čl. 2
Název, sídlo a IČO obecně prospěšné společnosti
2.1. Název: Partnerství, o.p.s. (dále jen společnost)
2.2. Sídlo: Brno, Údolní 33, PSČ 602 00
2.3. IČ:26 26 88 17
Čl. 3
Zakladatel obecně prospěšné společnosti
Zakladatelem společnosti je NADACE PARTNERSTVÍ se sídlem 602 00 Brno, Údolní 33, IČ: 45773521.
Zakladatel má právo účastnit se jednání správní i dozorčí rady. Zakladatel musí být písemně
informován o všech personálních změnách ve společnosti.
Čl. 4
Územní působnost obecně prospěšné společnosti
Společnost působí na území České republiky.
Čl. 5
Účel obecně prospěšné společnosti
Společnost byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale
udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového a podnikatelského sektoru, státní
správy, případně pro sdružení těchto partnerů.
Ke splnění tohoto účelu poskytuje společnost obecně prospěšné služby.
Čl. 6
Druh poskytovaných služeb
6.1. Společnost se zabývá poskytováním a zprostředkováním informací a služeb pro trvale udržitelný
rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového sektoru, podnikatelského sektoru i státní správy
případně pro sdružení těchto partnerů.
6.2. Společnost poskytuje zejména tyto služby:
a) Poradenství a konzultace
b) Organizační a finanční management projektů
c) Zpracování studií a projektových dokumentací
d) Pořádání a organizování odborných ekologických a kulturních akcí
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e) Školící a osvětová činnost
f)

Sběr, zpracování, zveřejňování a publikování informací

g) Aplikovaný výzkum v kontextu trvale udržitelného rozvoje
6.2. O rozšíření služeb společnosti může s předchozím písemným souhlasem zakladatele rozhodnout
správní rada.
6.3. O zrušení konkrétní služby společnosti může s předchozím písemným souhlasem zakladatele
rozhodnout správní rada.
Čl. 7
Podmínky poskytování služeb
7.1. Společnost bude obecně prospěšnou činnost realizovat v pořadí na její aktivity vznášených
požadavků.
7.2. Oblastmi hlavní činnosti bude:
a) rozvoj kapacity a spolupráce v neziskovém sektoru
b) rozvoj obcí, měst a komunity
c) spolupráce státních, občanských a podnikatelských subjektů
d) ochrana životního prostředí, krajiny a kulturního dědictví
e) strategie a plány regionálního rozvoje
f)

podpora podnikání v souladu s udržitelným využíváním místních zdrojů

g) aplikovaný výzkum v oblasti ekonomických, sociálních a přírodních věd
h) rozvoj lidských zdrojů
7.3. Příjemci služeb společnosti budou fyzické i právnické osoby.
7.4. Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu.
Nedílnou součástí rozhodnutí správní rady o zpoplatnění služeb je rozhodnutí o ceníku služeb, který
je veřejně přístupný.
7.5. Společnost se bude usilovat pro svou činnost získávat dotace, granty a dary z fondů, nadací a od
soukromých osob a zajistit tím dostupnost svých služeb pro občanské iniciativy, sdružení, obce
a jednotlivce.
Čl. 8
Orgány obecně prospěšné společnosti
8.1 Orgány obecně prospěšné společnosti jsou:
A) správní rada
B) dozorčí rada
C) ředitel
8.2 Zakladatel má právo být informován o personálních změnách ve společnosti bezprostředně poté,
co jsou tyto změny provedeny. Personální změny ve správní radě, dozorčí radě a na místě ředitele
společnosti podléhají schválení zakladatelem.
A) správní rada
8.3 Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Má tři členy. Členové správní rady jsou
jmenováni zakladatelem na dobu tří let.
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8.4 Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti ustanovením § 13 odst. 1 písm. a) až
i) zákona č. 248/1995 Sb., a dále o :
a) změně a doplnění statutu společnosti,
b) rozsahu zplnomocnění ředitele společnosti. Správní rada může své pravomoci přenést na
základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch pravomocí, které zákon svěřuje
výlučně správní radě,
c) způsobu výběru, jmenování a odvolání ředitele společnosti,
d) vydávání vnitřních předpisů společnosti,
e) zřízení poradních orgánů,
f)

termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než do 30.6.,

g) změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností,
h) koncepci činností a služeb zajišťovaných společností,
i)

plánu činnosti společnosti.

8.5 Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je‐li
přítomna nadpoloviční většina členů.
8.6 Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti a o subjektu, kterému
bude nabídnut likvidační zůstatek, jednohlasně všemi členy správní rady. V ostatních věcech
rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.
8.7 Správní rada jedná tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis
předseda správní rady.
8.8 Správní rada volí předsedu ze svých členů na dobu 3 let. Předseda svolává a řídí zasedání správní
rady.
8.9 Předseda správní rady je povinen svolat správní radu do patnácti dnů, požádá‐li o to zakladatel
nebo nadpoloviční většina správní rady.
8.10 Žádný člen správní rady nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí období a po šesti letech
členství může být znovu jmenován pouze po uplynutí dalšího roku.
B) Dozorčí rada
8.12 Dozorčí rada má tři členy a je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. Její funkční
období je tříleté. Dozorčí radu jmenuje zakladatel. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou
všech členů.
8.13 Dozorčí rada:
a) kontroluje roční uzávěrku a výroční zprávu společnosti,
b) alespoň jednou ročně předkládá správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti,
c) dohlíží na dodržování zákonů, zakládací listiny a tohoto statutu při činnosti společnosti,
d) informuje správní radu o každém zjištěném porušení zákona nebo ustanovení zakládací
listiny nebo statutu společnosti,
e) informuje správní radu o jakýchkoliv nehospodárných postupech a jiných nedostatcích
v činnosti společnosti.
8.14 Dozorčí rada je oprávněna:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje,
b) svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.
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8.15 Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a mohou se
vyjadřovat ke všem bodům jednání. Členové dozorčí rady nemají na zasedání správní rady právo
hlasovat.
C)
Ředitel společnosti
8.17 Ředitel společnosti zajišťuje běžný chod společnosti. Je jmenován a odvoláván správní radou na
základě výsledku konkurzního řízení na dobu neurčitou. Správní rada také určuje výši jeho odměny za
výkon funkce. Ředitelem společnosti může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Funkce
ředitele společnosti je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo dozorčí rady.
8.18 Ředitel společnosti je oprávněn zúčastňovat se schůzí správní rady s hlasem poradním.
8.19 Pravomoci ředitele společnosti vymezuje správní rada prostřednictvím plné moci. Zejména to je
jednání jménem společnosti s orgány veřejné správy a třetími osobami. Mezi dvěma zasedáními
správní rady přijímá vnitřní předpisy, které správní rada na následujícím zasedání buď potvrdí a nebo
zruší.
Čl. 9
Jednání jménem společnosti
9.1 Ředitel řídí činnost společnosti v rozsahu stanoveném zákonem a plnou mocí udělenou mu
správní radou společnosti.
9.2 Za správní radu jako statutární orgán jedná a podepisuje navenek jménem společnosti její
předseda.
ČL. 10
Výroční zpráva
10. 1 Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření. Výroční zpráva je
sestavena a zveřejněna nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní
rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti.
10.2 Výroční zpráva je k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách společnosti.
Čl. 11
Zrušení společnosti
V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek společnosti
převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Nestanoví‐li tento statut jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
V Brně dne 12. června 2008

……………………..
Mgr. Eva Kvapilová
předsedkyně správní rady
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