Příloha č.1 Zápisu ze zasedání Správní rady Společnosti pro zachování a obnovu biodiverzity, o.p.s.

Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z. ú.
Zakládací listina
Čl. I
Zakladatel
Jméno a příjmení: Luděk Hojný
Adresa trvalého bydliště: Českých bratří 1014, Nové Město nad Metují
Rodné číslo: 770830/3240
Čl. II
Název a sídlo
Název ústavu zní: Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z. ú.
Sídlem ústavu je: Vysoké Mýto
Čl. III
Účel a předmět činnosti ústavu
Účelem ústavu je realizace činností užitečných společensky a hospodářsky, především pak
v následujících oblastech:
1. Ochrana životního prostředí, biodiverzity, ohrožených živočišných druhů a rostlin.
2.

Vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí, péče o živočišné a rostlinné druhy a
trvale udržitelného rozvoje.

Za těmito účely ústav vyvíjí zejména následující činnosti:
1.

Poskytování možnosti pro chov a pěstování ohrožených živočichů a rostlin za účelem poznání
jejich bionomie, umožnění jejich reprodukce a napomáhání jejich opětovnému rozšíření
v přírodě.

2.

Podporování programů vedoucích k zachování a obnově druhového bohatství v oblastech tropů
a subtropů.

3.

Osvěta a propagace v oblasti zachování a obnovy biodiverzity formou přednášek, konferencí,
publikací a medializace.

4. Výzkum, vyhledávání i transfer vhodných technologií a strategií pro zachování a obnovu
biodiverzity, a to včetně spolupráce s ostatními subjekty státní správy, vzdělávacími a
výzkumnými institucemi i partnery ze soukromého sektoru.
Čl. IV
Vedlejší činnost
1. Kromě činností uvedených v článku IV, případně činností, o které bude rozsah činnosti ústavu
rozšířen, je ústav oprávněn vykonávat i jiné činnosti, jako vedlejší činnost, a to za podmínky, že
vedlejší činností bude lépe dosaženo účelu ústavu a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a
dostupnost hlavní činnosti ústavu.
2. O předmětu a rozsahu vedlejší činnosti ústavu rozhoduje správní rada.
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3. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní
správu.

Čl. V
Vklad zakladatele
1. Vklad zakladatele do ústavu je vkladem peněžitým, přičemž je následující:
Luděk Hojný částku 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).
2. Zakladatel Luděk Hojný se zavazuje splatit peněžitý vklad na účet ústavu, který ústav přebírá po
předcházejícím právním subjektu, nejpozději do jednoho měsíce po zapsání změn do veřejného
rejstříku.
Čl. VI
Orgány ústavu
1. Orgány ústavu jsou:
a) ředitel
b) správní rada
Čl. VII
Ředitel
1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu, jenž řídí jeho činnost, jedná jeho jménem a rozhoduje o
všech záležitostech, které nespadají do pravomoci správní rady. Jednání jménem ústavu spadající do
jeho pravomoci je ředitel oprávněn činit samostatně.
2. Ředitele volí a odvolává správní rada prostou většinu hlasů.
3. Ředitel je povinen zajistit řádné fungování ústavu a naplňování účelu, pro nějž byl založen, řádné
vedení jeho účetnictví, plnění všech zákonných povinností s jeho činností spojených, minimálně
jednou za tři měsíce informovat o stavu činnosti ústavu správní radu a plnit další povinnosti
stanovené touto zakládací listinou. Za splnění těchto povinností je ředitel odpovědný správní radě.
4. Ředitel zejména:
a) zastupuje ústav navenek
b) obstarává finanční záležitosti ústavu
c) zajišťuje přípravu žádostí ústavu o poskytnutí dotací a veřejné podpory v rámci
programových příležitostí dotačních programů České republiky nebo jejich samosprávných
celků a Evropské unie,
d) vystupuje jménem ústavu v pracovněprávních vztazích vůči ostatním zaměstnancům
ústavu a vstupuje jménem ústavu do pracovněprávních vztahů,
e) spolu s předsedou správní rady připravuje zasedání správní rady a zúčastňuje se jednání
správní rady s hlasem poradním,
f) vykonává úkoly, které mu byly uloženy správní radou a plní její pokyny,
g) zajišťuje zpracování a uveřejňování rozpočtu, řádné a mimořádné účetní závěrky a
výročních zpráv ústavu, které předkládá správní radě ke schválení.
5. Ředitel nemůže být členem správní rady, má však právo účastnit se jejich jednání a prezentovat na
nich svá stanoviska.
6. Ředitelem může být pouze bezúhonná fyzická osoba, která je plně svéprávná.
7. Funkční období ředitele je jednoleté.
8. Správní rada ředitele odvolá, pokud nezajistil řádné plnění povinností uvedených v odstavci 3 a 4, a
byl správní radou v dostatečném předstihu vyzván k nápravě, nebo pokud i přes řádné plnění jeho
povinností jedná způsobem, který ústav navenek poškozuje.
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Čl. VIII
Správní rada
1. Správní rada je tříčlenný až pětičlenný orgán, který dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav
založen.
2. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel ústavu. Funkční období člena správní rady je
dvouleté.
3. Členem správní rady může být fyzická osoba, která je bezúhonná a plně svéprávná a taktéž
právnická osoba.
4. V čele správní rady stojí předseda, kterého si členové správní rady zvolí ze svého středu. Předseda
svolává zasedání správní rady, řídí jeho průběh a stará se o komunikaci mezi správní radou, ostatními
orgány ústavu a zakladatelem ústavu. Správní rada ze svého středu může zvolit taktéž místopředsedu
správní rady, který zastupuje předsedu v jeho právech a povinnostech dle této zakládací listiny,
pokud jej k tomu předseda správní rady písemně zmocní, nebo pokud tak rozhodne správní rada
v případě prokazatelné nečinnosti předsedy.
5. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním zakladatelem,
c) odstoupením ke dni doručení písemného rezignačního prohlášení řediteli ústavu,
d) úmrtím.
6. Pokud zanikne členu správní rady jeho členství, jmenuje zakladatel ústavu na jeho místo člena
nového; člen správní rady může být jmenován opakovaně. Pokud tak zakladatel neučiní do dvou
měsíců od okamžiku zániku členství daného člena, jmenuje správní rada bez návrhu nového člena
sama.
7. Novými členy správní rady jsou:
a) Luděk Hojný (též zakladatel Společnosti, narozen 30.8.1977, trvale bytem Českých bratří 1014,
Nové Město nad Metují 54901)
b) Jan Jirsa (narozen 4.7.1971, trvale bytem Partyzánská 39, Náchod 54701)
c) Radka Hojná (narozena 28.7.1978, trvale bytem Voštice 129, Vysoké Mýto 56601)
8. Správní rada schvaluje:
a) rozpočet ústavu,
b) roční účetní závěrku ústavu
c) výroční zprávu činnosti ústavu
9. Správní rada rozhoduje o:
a) zrušení ústavu,
b) vydání statusu a jeho změnách,
c) jmenování a odvolání ředitele ústavu a stanovení jeho mzdy,
d) rozdělení hospodářského výsledku,
e) odměňování členů správní rady a ředitele v závislosti na hospodářském výsledku ústavu,
f) zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu a
g) změně sídla ústavu.
10. Předchozí souhlas správní rady je dále vyžadován k právnímu jednání, jímž ústav:
a) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,
b) vlastní nemovitou věc zatěžuje,
c) nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové nebo,
d) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem.
11. Vydání souhlasu či nesouhlasu s jednáním dle předešlého odstavce je správní rada povinna učinit
nejpozději do 7 dní ode dne, kdy je k tomuto vyzvána ředitelem.
12. Jednomyslné stanovisko správní rady je nutné k:
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a) přijetí rozhodnutí o zrušení ústavu,
b) přijetí rozhodnutí o schválení statusu ústavu,
c) rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku,
d) souhlasu se zcizením nebo zatížením nemovité věci.
Ve zbylých případech se správní rada usnáší prostou většinou.
13. Správní rada se schází pravidelně dvakrát do roka. Mimo pravidelné schůze se správní rada může
sejít na schůzi mimořádné, konané zpravidla k řešení naléhavých otázek, pokud dá předsedovi
správní rady ke svolání této schůze podnět ředitel ústavu či nadpoloviční většina členů správní rady.
14. Schůzi správní rady svolává předseda, a to písemnou pozvánkou nejméně 7 dnů předem.
Předseda správní rady pozvánku doručí na emailovou adresu člena správní rady, kterou každý člen
správní rady sdělí a uvede do zápisu ze schůze při konání pro něj první schůze správní rady. Pozvánka
obsahuje datum, čas a místo konání schůze, jakož i návrh programu schůze.
15. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
16. Rozhodování správní rady mimo zasedání správní rady (per rollam) je přípustné za podmínek
upravených ve statutu ústavu vydaného správní radou.
17. Z každé schůze správní rady je pořízen zápis, který podepíší zapisovatel a předseda. Zápis je zaslán
řediteli, členům správní rady a zakladateli ústavu.
Čl. IX
Statut ústavu
Správní rada může rozhodovat o vydání statusu ústavu, v němž upraví vnitřní organizaci ústavu a
podrobnosti o její činnosti.
Čl. X
Účetnictví a výroční zpráva ústavu
1. Ústav je povinen ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s hlavním
předmětem činnosti, náklady a výnosy spojené s provozem obchodního závodu nebo jinou vedlejší
činností a náklady a výnosy spojené se správou ústavu.
2. Ústav vyhotovuje a zveřejňuje výroční zprávu, jejímž hlavním účelem je informovat veřejnost o
jeho činnosti a hospodaření. Výroční zprávu schvaluje správní rada, přičemž její vyhotovení a
zveřejnění uložením do sbírky listin musí být provedeno nejpozději do 6 měsíců od konce účetního
období. Za vyhotovení výroční zprávy a její předání správní radě odpovídá ředitel.
3. Pokud po zveřejnění výroční zprávy vyjdou najevo skutečnosti, které vyžadují její opravu, je ústav
povinen tuto opravu provést a zveřejnit bez zbytečného odkladu.
Čl. XI
Hospodaření ústavu
1. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní
správu.
Čl. XII
Zrušení a likvidace ústavu
1. Zánik ústavu výmazem z veřejného rejstříku vždy předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez ní.
Likvidace není vyžadována, pokud se jedná o zrušení ústavu sloučením, splynutím či rozdělením.
2. Mimo případů vyplývajících ze zákona se ústav zrušuje:
a) dnem, na němž se usnesla správní rada,
b) sloučením s jiným ústavem nebo rozdělením na dva či více ústavů a
c) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
K rozhodnutí o zrušení ústavu je vždy mimo zákonných důvodů třeba souhlas zakladatele.
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3. Za účelem likvidace jmenuje správní rada bez zbytečného odkladu likvidátora. Nesplní-li správní
rada tuto povinnost, jmenuje likvidátora příslušný soud.
Čl. XIII
Závěrečná ustanovení
1. O změnách této zakládací listiny rozhoduje i za existence ústavu zakladatel.
2. Není-li rozhodování zakladatele možné, nabývá jeho práva vůči ústavu správní rada. K rozhodnutí
správní rady o změně účelu ústavu a jeho zrušení je vyžadován souhlas soudu.

Ve Vysokém Mýtě dne 8.8.2018

Luděk Hojný
Zakladatel ústavu

