
 

 Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s.:  
Ing. Miroslav GERYK, rodné číslo…………………………..,  
trvale bytem………………………………………………………………..,  
Petr HOVADÍK, rodné číslo………………………………………,  
trvale bytem ……………………………………………………………….,  
rozhodli takto: Celý dosavadní text Zakládací smlouvy o zřízení obecně 
prospěšné společnosti Help-in, o.p.s. ve znění změn zakládací 
smlouvy č. 1-6 se ruší a nahrazuje se novým textem následujícího 
znění:  
 
1. Úvodní ustanovení  
 
Zakladatelé:  
Ing. Miroslav GERYK, rodné číslo…………………………..,  
trvale bytem…………………………………….,  
Petr HOVADÍK, rodné číslo ……………………………………..,  
trvale bytem ……………………………………,  
vydávají v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, 
dnešního dne toto nové úplné znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné 
společnosti  
Help-in, o.p.s.  
 
2. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti  
 
Název obecně prospěšné společnosti: Help-in, o.p.s.  
Sídlo obecně prospěšné společnosti: Bruntál, U Rybníka 4, PSČ 792 01  
 
3. Druh obecně prospěšných služeb  
 
Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby:  
terénní a ambulantní sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, v platném znění, v souladu s rozhodnutím o registraci, včetně 
zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících 
a realizace vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb.  
 
4. Podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných 
služeb a jejich změn  
 
a. Podmínky pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb jsou 
dány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a jeho 
prováděcími předpisy a pro společnost je dále upravuje registrace příslušným 
orgánem, která opravňuje k poskytování konkrétních druhů služeb a stanoví 
podmínky jejich poskytování. Vzdělávací programy mohou být realizovány po 
akreditaci udělené MPSV.  
 
b. Služby uvedené v bodě 3. jsou poskytovány na základě předem stanovených a 
pro všechny uživatele stejných podmínek. Nabídka i ceník služeb, které jsou 
poskytovány za úplatu, je zveřejněna v sídle a na webových stránkách 
společnosti.  



c. Služby společnosti jsou převážně poskytovány na území okresu Bruntál, dle 
potřeby je lze rozšířit na další území Moravskoslezského kraje a Olomouckého 
kraje.  
 
d. Společnost může k podpoře své činnosti pořádat benefiční akce, organizovat 
veřejné sbírky a zajišťovat kampaně směřující k práci s veřejností, ovlivňování 
právního prostředí, prezentovat svou činnost v médiích a vydávaním a distribucí 
informačních materiálů.  
 
e. Společnost může změnit druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 
uvedený v bodě 3. O rozšíření nabídky služeb nebo jejich zrušení rozhoduje 
správní rada. Správní rada schvaluje také předmět doplňkových činností, které 
může společnost poskytovat kromě obecně prospěšných služeb.  
 
5. Společnost se zřizuje na dobu neurčitou  
 
6. Orgány společnosti  
 
Jejich vznik, jmenování, činnost, pravomoc a zánik se řídí ustanoveními §§ 9a – 
16 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů v platném znění. 
 
a. Ředitel  
 
I. Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti a jedná  
 
jejím jménem navenek v plném rozsahu.  
Společnost může zastupovat člen správní rady nebo zaměstnanec, a to na  
základě plné moci udělené ředitelem. K písemným právním úkonům je nutno  
k názvu společnosti připojit podpis jednajícího.  
 
II. Ředitel je jmenován a odvoláván správní radou. Vůči společnosti je ve 
smluvním poměru. Činnost ředitele je vykonávána za úplatu. Konkrétní podmínky 
pro výkon funkce ředitele upraví jmenovací dekret, statut a písemná smlouva. 
Funkce ředitele může být kumulována s jinými pracovními pozicemi ve 
společnosti, jejichž výkon se řídí ZP. Pracovní smlouvu v tomto případě uzavírá s 
ředitelem člen správní rady.  
 
III. Ředitelem společnosti je:  
 
Mgr. Jana H A N Č I L O V Á, rodné číslo ……………………………  
trvale bytem ……………………………  
 
b. Správní rada  
 
I. Správní rada společnosti má tři členy a tvoří ji tyto osoby:  
 
Milena HANČILOVÁ, rodné číslo ………………………………  
trvale bytem ………………………………….  
 
Ing. Hana R O U S O V Á, rodné číslo …………………………..  
trvale bytem ……………………………………  



Ing. Petr V A L E R, rodné číslo …………………………………….  
trvale bytem ……………………………………..  
 
II. Funkční období členů správní rady je tříleté, přičemž je možné i opětovné 
členství. Členy správní rady jmenuje zakladatel písemně. Není-li zakladatele, volí 
správní rada všechny své členy.  
 
Členství ve správní radě zaniká:  

• odstoupením, které je realizováno písemným prohlášením doručeným do 
sídla společnosti, přičemž členství končí dnem doručení, ne-ní li v něm 
uvedeno pozdější datum,  

• úmrtím,  
• uplynutím funkčního období,  
• odvoláním - zakladatel odvolá písemně člena správní rady, pokud přestal 

splňovat podmínky pro členství dané zákonem č. č. 248/1995 Sb., o 
obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění, porušil závažně nebo opakovaně tento zákon, 
zakládací smlouvu a statut. Členství ve správní radě končí dnem převzetí 
oznámení o odvolání.  

 
Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže 
společnosti.  
 
III. Správní rada zasedá nejméně 2x ročně.  
 
Členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady, který svolává a 
řídí jednání správní rady. Svoláním správní rady může pověřit ředitele 
společnosti.  
Správní rada je usnášení schopná v případě účasti nadpoloviční většiny jejích  
členů.  
V případě nepřítomnosti předsedy správní rady řídí zasedání člen určený losem. 
Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy, v případě jeho nepřítomnosti člena řídícího zasedání správní rady.  
Z jednání správní rady se pořizuje písemný zápis, obsahující závěry jednání a  
obsahující rozhodnutí, schválení či udělení souhlasu správní rady. Zápis 
podepisuje řídící jednání správní rady a ředitel společnosti.  
K písemným úkonům v působnosti správní rady je nutno k názvu  
společnosti připojit podpis jednoho člena správní rady a v případě úkonů dle  
§ 13 zák. č. 248/1995 Sb., v platném znění, dvou členů správní rady.  
IV. Správní rada vydává písemný souhlas, schvaluje a rozhoduje o věcech  
 
svěřených jí do působnosti podle § 13 zák. č. 248/1995 Sb., v platném znění. Do 
působnosti správní rady mimo zákonem vyjmenovaných úkonů patří  
rozhodování o:  

• schválení, změně a zrušení statutu společnosti,  
• změně rozsahu a podmínek poskytovaných služeb,  
• kumulaci funkce ředitele s jinými pracovními pozicemi  
• odměně ředitele a o mzdě v případě kumulace funkcí  
• převodu práv a povinností zakladatele, zemřeli-li oba zakladatelé  



• určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se v rámci rozhodnutí o 
zrušení Help-in, o. p. s převede likvidační zůstatek  

V. Členům správní rady nepřísluší za výkon funkce odměna, společnost poskytuje 
pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem. Při ukončení členství 
ve správní radě jiným způsobem než odvoláním z funkce, obdrží odcházející člen 
věcný dar v hodnotě určené statutem.  
 
c. Dozorčí rada  
 
I. Dozorčí rada společnosti má tři členy a tvoří jí tyto osoby:  
Ing. Jiří Č E C H, rodné číslo …………………………………..  
trvale bytem ………………………………..  
Ing. Irena K O N E Č N Á, rodné číslo ……………………..  
trvale bytem …………………………………  
Ing. Jana S U M K O V Á, rodné číslo ………………………  
trvale bytem …………………………………………..  
 
II. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a plní úkoly dle § 16 zák.č. 
248/1995 Sb, v platném znění, a ve shodě se statutem společnosti.  
 
III. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté, přičemž je možné i opětovné 
členství. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel písemně. Není-li zakladatele, 
jmenuje členy dozorčí rady předseda správní rady.  
 
Členství v dozorčí radě zaniká:  

• odstoupením, které je realizováno písemným prohlášením doručeným do 
sídla společnosti, přičemž členství končí dnem doručení, ne-ní li v něm 
uvedeno pozdější datum,  

• úmrtím,  
• uplynutím funkčního období,  
• odvoláním - zakladatel odvolá písemně člena dozorčí rady, pokud přestal 

splňovat podmínky pro členství dané zákonem č. č. 248/1995 Sb., o 
obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění, porušil závažně nebo opakovaně tento zákon, 
zakládací smlouvu nebo statut. Členství v dozorčí radě končí dnem 
převzetí oznámení o odvolání.  

 
IV. Dozorčí rada zasedá nejméně 2x ročně.  
 
Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady, který svolává a 
řídí jednání dozorčí rady. Svoláním dozorčí rady může pověřit ředitele 
společnosti.  
Dozorčí rada je usnášení schopná v případě účasti nadpoloviční většiny jejích  
členů.  
V případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady řídí zasedání člen určený losem. 
Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy, v případě jeho nepřítomnosti člena řídícího zasedání dozorčí rady.  
Z jednání dozorčí rady se pořizuje písemný zápis, obsahující závěry jednání a  
doporučení správní radě, řediteli. Zápis podepisuje řídící jednání dozorčí rady a 
ředitel společnosti. K písemným úkonům v působnosti dozorčí rady je nutno k 



názvu společnosti připojit podpis jednoho člena dozorčí rady a v případě úkonů 
dle § 16 odst. 3 zák. č. 248/1995 Sb., v platném znění, dvou členů dozorčí rady.  
V. Členům dozorčí rady nepřísluší za výkon funkce odměna, společnost poskytuje 
pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem. Při ukončení členství 
v dozorčí radě jiným způsobem než odvoláním z funkce, obdrží odcházející člen 
věcný dar v hodnotě určené statutem.  
 
7. Majetkové vklady  
 
Zakladatelé vložili do společnosti pouze finanční prostředky v celkové výši 
20.000,- Kč.  
 
Vklad jednotlivých zakladatelů je následující:  
Ing. Miroslav Geryk, rodné číslo………………………, trvale bytem ……………………………..  
vklad 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých  
Petr Hovadík, rodné číslo …………………………….., trvale bytem ………………………………..  
vklad 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých  
 
8. Závěrečné ustanovení  
 
V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať už vzhledem k platnému 
právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným 
nebo sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto předmětného ustanovení 
nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je 
svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu smlouvy.  
V Bruntále, dne 1. června 2011  
 
 
Ing. Miroslav GERYK, rodné číslo………………………….,  
trvale bytem ……………………………………………………………… ……………………………  
podpis  
Petr HOVADÍK, rodné číslo ………………………………………..  
trvale bytem …………………………………………………………………. ……………………………  
podpis 


