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ZAKLÁDACÍ SMLOUVA 
obecně prospěšné společnosti 

Dny české státnosti, o.p.s. 

I. 
Zakladatelé 

Radim Kolek 
Štěpán Kubišta 
Jan Novák 
Lucie Wittlichová 

II.
Název a sídlo obecně prospěšné společnosti

1. Název obecně prospěšné společnosti je: Dny české státnosti, o. p. s.   

2. Sídlo obecně prospěšné společnosti je: Drtinova 10, Praha 5, 150 00 

III. 
Druh obecně prospěšných služeb

1. Posláním obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, o.p.s. je propagace 
základních demokratických hodnot státu, jeho historie a kontinuity.  

Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti, o. p. s. bude poskytovat tyto obecně 
prospěšné služby: 

1) Pořádání a realizace kulturně vzdělávacích akcí, zejména každoročních oslav Dne české 
státnosti, státního svátku 28. září a dalších doprovodných akcí k propagaci tradic české 
státnosti, a to formou přednášek, výstav, divadelních a filmových představení a koncertů. 

2) Uskutečňovaní osvětových programů, které aktivně připomínají hodnoty státnosti, 
předkládání výstupů a získaných informací široké veřejnosti formou sdělení, mimo jiné i na 
webových stránkách společnosti. 

3) Pořádání a realizace mimoškolní výchovy a vzdělávání, kurzů, seminářů, konferencí a 
školení, včetně lektorské činnosti samostatně i ve spolupráci se státními institucemi, 
veřejnoprávními médii, představiteli samospráv, s církvemi a náboženskými společnostmi a 
s občanskými sdruženími. 
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2. Výše uvedené obecně prospěšně služby bude Dny české státnosti, o. p. s. poskytovat za 
následujících podmínek: 

a) Obecně prospěšné služby budou poskytovány za stejných podmínek všem fyzickým i 
právnickým osobám.  

b) Podmínky pro poskytnutí obecně prospěšných služeb budou veřejně přístupné, a to 
zejména jejich zveřejněním na internetových stránkách obecně prospěšné společnosti a dále 
v tisku a v materiálech vydávaných obecně prospěšnou společností. Podmínky poskytování 
obecně prospěšných služeb budou dále veřejně přístupné i v sídle obecně prospěšné 
společnosti. Podmínky poskytování jednotlivých služeb musí být stanoveny tak, aby pro 
všechny osoby, jimž bude obecně prospěšná služba poskytnuta, byly stejné. 

c) Obecně prospěšné služby budou poskytovány veřejnosti bezplatně. Obecně prospěšné 
služby však mohou být poskytovány i za úplatu s tím, že úplata bude stanovena pro všechny 
příjemce obecně prospěšných služeb jednotně. Úplata bude stanovena tak, aby byly pokryty 
provozní náklady spojené s poskytnutím obecně prospěšné služby. Výše úplaty bude 
schválena správní radou a bude veřejně přístupná na internetových stránkách obecně 
prospěšné společnosti a v sídle obecně prospěšné společnosti. 

c) V případě, že k výkonu těchto služeb a níže uvedených doplňkových činností budou 
právní předpisy vyžadovat zvláštní odbornou způsobilost, či přímo vydání živnostenských 
listů, stane se obecně prospěšná společnost Dny české státnosti, o. p. s. držitelem 
příslušných živnostenských oprávnění. 

3. Kromě obecně prospěšných služeb uvedených výše, může obecně prospěšná společnost 
Dny české státnosti, o. p. s. vykonávat i jiné, tzv. doplňkové, činnosti za podmínky, že 
doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné 
společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně 
prospěšných služeb.  Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti, o.p.s. bude 
vykonávat tyto doplňkové činnosti: 

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

IV. 
Doba trvání obecně prospěšné společnosti 

Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti, o.p.s. se zakládá na dobu neurčitou.

V. 
Orgány obecně prospěšné společnosti

a) správní rada  
b) ředitel  
c) dozorčí rada  

VI. 
Správní rada 

1. Správní rada má tři členy. 
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2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost 
k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu k obecně prospěšné společnosti Dny české 
státnosti, o.p.s. může být nejvýše jedna třetina členů správní rady. Za bezúhonného se 
považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. 

3. Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v 
dozorčí radě téže obecně prospěšné společnosti. Členům správní rady přísluší odměna za 
výkon funkce člena správní rady. Výše odměny členů správní rady se určuje jednou ročně, a 
to rozhodnutím správní rady.  

4. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné, 
a to opakovaně. 

5. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní 
rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomná 
nadpoloviční většina jejich členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. 
Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. 

6. Členy správní rady jmenují zakladatelé. 

7. Členy první správní rady byli jmenováni: 

- Předseda správní rady - Jan Novák 
- Člen správní rady - Štěpán Kubišta 
- Člen správní rady - Radim Kolek 

8. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a 
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by 
mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen 
správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s 
péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili 
obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za 
tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a obecně prospěšnou 
společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné. 

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

10. Zakladatelé odvolají člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro 
členství ve správní radě stanovené v § 10 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb. nebo porušil-li 
tento člen správní rady závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 248/1995 Sb., 
zakládací smlouvu nebo statut obecně prospěšné společnosti. 

11. Správní rada schvaluje: 

a) rozpočet obecně prospěšné společnosti, 
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, 
c) předmět doplňkových činností  

12. Správní rada rozhoduje o: 
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a) zrušení obecně prospěšné společnosti, a rozhoduje o určení obecně prospěšné 
společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek, 

b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených zákonem č. 248/1995 Sb. na jinou 
osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a 
nestanoví-li zakládací listina jinak. 

13. Správní rada může vydat statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje 
podrobnosti její činnosti; správní rada schvaluje změnu statutu obecně prospěšné 
společnosti, byl-li vydán. 

14. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým 
obecně prospěšná společnost: 

a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc, 
b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité 
věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona 
upravujícího veřejné zakázky, 
c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, 
d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této 
právnické osoby. 

VII.
Ředitel 

1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně 
prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. 

2. Prvním ředitelem byla jmenována: 

Lucie Wittlichová 

3. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním 
úkonům. Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný 
trestný čin. 

4. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit 
jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním. 

5. Řediteli obecně prospěšné společnosti přísluší odměna za výkon funkce ředitele. Výše 
odměny ředitele se určuje jednou ročně, a to rozhodnutím správní rady.  

6. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s 
péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, 
jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě 
pochybností, zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí ředitel prokázat, že s péčí 
řádného hospodáře jednal. Ředitel odpovídá za škodu, kterou způsobil obecně prospěšné 
společnosti porušením svých povinností při výkonu funkce ředitele. Ujednání mezi ředitelem 
a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující odpovědnost ředitele za škodu, 
je neplatné.  

7. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada. 
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VIII. 
Dozorčí rada 

1. Zřizuje se dozorčí rada, jako kontrolní orgán obecně prospěšné společnosti. 

2. Dozorčí rada je tříčlenná. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který 
svolává a řídí jednání dozorčí rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady 
rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášení 
schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina jejich členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu 
většiny přítomných členů. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 

3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost 
k právním úkonům. Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro 
úmyslný trestný čin. 

4. Členství v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím ve 
správní radě téže obecně prospěšné společnosti. Členům dozorčí rady přísluší odměna za 
výkon funkce člena dozorčí rady. Výše odměny členů dozorčí rady se určuje jednou ročně, a 
to rozhodnutím správní rady.  

5. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné, a 
to opakovaně. 

6. Členy dozorčí rady jmenují zakladatelé. 

7. Členy první dozorčí rady byli jmenováni: 

- Předseda dozorčí rady -  Martin Suchánek 
- Člen dozorčí rady – Roman Bradáč 
- Člen dozorčí rady – Jana Čechurová

8. Dozorčí rada: 
a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné 
společnosti, 
b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní 
činnosti, 
c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a 
zakládací listinou obecně prospěšné společnosti. 

9. Dozorčí rada je oprávněna: 
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, 
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné 
společnosti. 

10. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno 
slovo, pokud o ně požádají. 

11. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, 
ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další 
nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit 
řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada 
neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. 
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IX. 
Majetkový vklad zakladatele 

1. Majetkový vklad zakladatelů je tvořen peněžitým vkladem v celkové výši 20 000,- Kč 
(slovy: dvacet tisíc korun českých). Tento majetkový vklad je tvořen vklady zakladatelů takto: 

- Radim Kolek – 5.000,- Kč (slovy : pět tisíc korun českých) 
- Štěpán Kubišta – 5.000,- Kč (slovy : pět tisíc korun českých) 
- Jan Novák – 5.000,- Kč (slovy : pět tisíc korun českých) 
- Lucie Wittlichová – 5.000,- Kč (slovy : pět tisíc korun českých) 

2. Každý zakladatel složil svůj vklad k rukám správce vkladu, kterým je Lucie Wittlichová. 
Správce vkladu převede veškeré složené vklady na účet společnosti do patnácti dnů po jejím 
vzniku.  

X.
Hospodaření obecně prospěšné společnosti 

1. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, obecně 
prospěšná společnost může vykonávat i jiné činnosti, tzv. doplňkové činnosti, za podmínky, 
že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné 
společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně 
prospěšných služeb. 

2. Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. 

 XI. 
Účetnictví

1. Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti, o. p. s. vede podvojné účetnictví. Ve 
svém účetnictví je obecně prospěšná společnost povinna důsledně oddělit náklady a výnosy 
spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami 
a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně 
prospěšné společnosti. Roční účetní závěrku ověřenou auditorem musí mít obecně 
prospěšná společnost v těchto případech: 

a) obecně prospěšná společnost je příjemcem dotací nebo příjmů ze státního rozpočtu, z 
rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž 
celkový objem přesáhne v roce, za který je účetní závěrka sestavována, 1.000.000,--Kč. 

b) ve výši čistého obratu překročila obecně prospěšná společnost 10.000.000,- Kč  

V ostatním platí pro obecně prospěšnou společnost předpisy o účetnictví. 

XII.
Výroční zpráva

1. Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a 
hospodaření v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do 6ti měsíců po 
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skončení účetního období. Účetním obdobím je kalendářní rok. Výroční zprávy jsou veřejně 
přístupné. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné 
společnosti.  

2. Výroční zpráva, kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví, musí 
obsahovat také informace o : 

a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a 
doplňkové činnosti a jejich zhodnocení, 
b) lidských zdrojích, 
c) výnosech v členění podle zdrojů, 
d) vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni, 
e) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich 
struktuře, 
f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné 
společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů 
dozorčí rady, 
g) změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby 
ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období. 

XIII.
Zrušení, likvidace a zánik obecně prospěšné společnosti

1. Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku. Zániku obecně prospěšné 
společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Vnitrostátní fúze obecně 
prospěšné společnosti je možná jen s jinou obecně prospěšnou společností; přeshraniční 
fúze obecně prospěšné společnosti není dovolena. Rozdělení obecně prospěšné společnosti 
je dovoleno jen se vznikem nových obecně prospěšných společností; jiné formy rozdělení 
nejsou dovoleny. Při postupu podle věty první a druhé se použijí přiměřeně ustanovení o 
vnitrostátních fúzích a rozdělení obsažené v zákoně o přeměnách obchodních společností a 
družstev. 

2. Obecně prospěšná společnost se zrušuje: 

a) uplynutím doby, na kterou byla založena, 
b) dosažením účelu, pro který byla založena, 
c) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti, 
d) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením, 
e) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak dnem, 
kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, 
f) prohlášením konkursu na její majetek. 

3. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) musí správní rada oznámit písemně zakladatelům 
nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být obecně prospěšná společnost 
zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je obecně prospěšná společnost 
podle rozhodnutí správní rady zrušena, mohou zakladatelé toto rozhodnutí změnit nebo 
zrušit, musí však současně zajistit činnost obecně prospěšné společnosti alespoň v rozsahu, 
který umožní plnění závazků obecně prospěšné společnosti. 

4. Pokud zakladatelé změnili nebo zrušili rozhodnutí správní rady v době, kdy již toto 
rozhodnutí bylo oznámeno rejstříkovému soudu, musí být soudu oznámeno také rozhodnutí 
zakladatelů. Předchozí návrhy správní rady obecně prospěšné společnosti na likvidaci, 
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případně i jmenování likvidátora jsou v takovém případě neúčinné. 

5. Soud na návrh státního orgánu, zakladatelů nebo osoby, která osvědčí právní zájem, 
rozhodne o zrušení obecně prospěšné společnosti a o její likvidaci, jestliže 
a) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady obecně prospěšné 
společnosti, 
b) nebyly jmenovány orgány obecně prospěšné společnosti a dosavadním orgánům skončilo 
funkční období před více než rokem, 
c) obecně prospěšná společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v zakládací 
listině po dobu delší než šest měsíců, 
d) provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně k ohrožení 
kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla obecně 
prospěšná společnost založena, 
e) obecně prospěšná společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu 
s tímto zákonem, 
f) obecně prospěšná společnost porušuje ustanovení tohoto zákona. 
6. Soud může stanovit lhůtu k odstranění příčiny, pro kterou bylo zrušení obecně prospěšné 
společnosti navrženo. 

7. Není-li zakladatel, vstupuje do jeho práv povinností jeho právní nástupce. 

8. K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora. 

9. Není-li likvidátor jmenován správní radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný 
soud podle sídla obecně prospěšné společnosti 

10. Likvidátor zahajuje likvidaci 
a) ověřením, že zakladatelé obecně prospěšné společnosti byli včas o likvidaci informováni, 
b) výzvou k věřitelům a ostatním osobám likvidací dotčeným, k přihlášení se o svá práva a 
pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce, 
c) zveřejněním vstupu obecně prospěšné společnosti do likvidace v Obchodním věstníku, 
d) oznámením zahájení likvidace obci, v níž obecně prospěšná společnost sídlí, a 
příslušnému finančnímu úřadu. 

11. Postup likvidace se stanoví tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění 
závazků obecně prospěšné společnosti. Majetek ve vlastnictví obecně prospěšné 
společnosti tvoří součást likvidační podstaty a použije se k uspokojení pohledávek věřitelů v 
pořadí jako pohledávky vzniklé po prohlášení konkurzu. Odměna likvidátora se uspokojí v 
pořadí příslušejícím insolventnímu správci podle insolventního zákona. Likvidační zůstatek 
nabídne likvidátor k převodu obci, ve které sídlí obecně prospěšná společnost v likvidaci. Do 
30ti dnů po skončení likvidace podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na výmaz obecně 
prospěšné společnosti z rejstříku. 

XIV.
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Změna této zakladatelské smlouvy je možná pouze písemnou formou.Není-li v této listině 
stanoveno jinak, řídí se činnost obecně prospěšné společnosti, jakož i vztahy mezi jejími 
orgány zákonem o obecně prospěšných společnostech, popřípadě dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. 

 V Praze dne 15.4.2011 




