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Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti 
MAS Vladař o.p.s. 

Čl. 1 
Zakladatel 

1. Zakladateli obecně prospěšné společnosti (dále jen „společnost“) jsou:  
 

 Jméno Adresa trvalého pobytu Rodné číslo 

1) JUDR. Radan Večerka Stružná 112, 364 72 Stružná 60 08 21/0813 

2) Věra Vernerová Radonice 212, 431 55 Radonice 52 56 17/065 

3) Ing. Zdeněk Mach Široká 35, 364 53 Valeč 56 08 07/0787 

4) Ing. Jaroslav Vojta Hradební 53, 364 52 Žlutice 65 10 21/0366 

5) Ivo Husinecký Plzeňská 344, 364 01 Toužim 51 09 20/384 

6) Jan Fronc Růžová 93, 364 55 Valeč  52 08 28/065 

7) Mgr. František Kuna Krásný Dvůr 170, 439 72 Krásný dvůr 51 08 26/316 

8) PhDr. Petr Sušanka Husova 153, 364 55 Valeč 38 01 24/002 

9) Ing. Zdeněk Vukliševič Chýšská 44, 439 83 Lubenec 56 01 07/1443 

Čl. 2 
Název a sídlo společnosti 

1. Název společnosti je: MAS Vladař o.p.s.   
2. Sídlo společnosti je:  Karlovarská 6, 364 53 Valeč 

Čl. 3 
Majetkové vklady 

1. Majetkový vklad každého zakladatele činí 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých). Vklad je splatný na účet 
společnosti do třiceti dnů od založení společnosti.   

Čl. 4 
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 

a) Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:  Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech 
b) Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu 
c) Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny 
d) Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu 
e) Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí 
f) Služby při financování projektů k rozvoji regionu 
g) Posuzování projektů k rozvoji regionu 
h) Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu 
i) Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu 
j) Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek 
k) Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže 
l) Vzdělávání dospělých 
m) Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů 
n) Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje 
o) Provoz informačního centra (IC) - koordinace a rozvoj 
p) Činnosti spojené se spoluprací s orgány státní správy a samospráv při spolupráci na rozvoji regionu 
q) Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu 
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Čl. 5 
Podmínky pro poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb 

1. Obecně prospěšná společnost bude poskytovat obecně prospěšné služby na principu rovnosti pro všechny fyzické i 
právnické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území působnosti regionu MAS Vladař o.p.s. 

 
2.  Subjekty, které budou chtít požádat o poskytnutí obecně prospěšné služby, mohou tak učinit formou písemné 

žádosti (i formou zaslaného e-mailu) adresované do sídla obecně prospěšné společnosti.  V žádosti bude uveden 
druh služby, kterou subjekt požaduje zajistit. Obecně prospěšná společnost se k žádosti vyjádří do 30ti dnů po jejím 
obdržení. V případě, že požadovaná služba je předmětem činnosti obecně prospěšné společnosti, bude žadateli 
poskytnuta na základě uzavřené smlouvy, ve které budou uvedeny všechny podmínky pro její poskytnutí. 
Služby prováděné v rámci SCLLD budou prováděny organizační jednotkou MAS Vladař, služby a aktivity mimo 
SCLLD budou prováděny mimo kapacit vyčleněných pro realizaci SCLLD. 

 
3.   Obecně prospěšné služby, mimo služeb v rámci realizace SCLLD, mohou být poskytovány i za úplatu a to pro 

všechny žadatele o poskytnutí obecně prospěšných služeb. Ceník služeb vydává správní rada společnosti a je 
k dispozici na internetových stránkách společnosti.    

Čl. 6 
Doba trvání společnosti 

1.  Obecně prospěšná společnost MAS Vladař o.p.s. se zřizuje na dobu neurčitou.  

Čl. 7. 
Orgány obecně prospěšné společnosti 

Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:  

1. Správní rada 

2. Dozorčí rada 

3. Ředitel  

4. Plénum 

5. Programový výbor 

6. Monitorovací výbor  

7. Výběrová komise  

8. MAS Vladař 

9. Valná hromada MAS 

Čl. 8 
Správní rada 

1. Správní rada má 9 členů, funkční období jejích členů je tříleté. Členové správní rady mohou být jmenování do 
funkce i opakovaně. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. 
Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Správní rada je 
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny 
přítomných členů. Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. 

 
2. Členy správní rady jmenují zakladatelé. Členství ve správní radě zaniká:   

 a) uplynutím funkčního období   
 b) úmrtím   
 c) odstoupením   
 d) odvoláním   

 
Zakladatelé odvolávají člena správní rady, pokud byl tento člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 
nebo porušil závažným způsobem nebo opakovaně zakládací smlouvu, statut obecně prospěšné společnosti nebo 
ustanovení zákona č. 248/1995 Sb. nebo z důvodů uvedených v čl. 15 této zakládací smlouvy.    
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3. 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   

  
4. Správní rada schvaluje:  

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

 
5. Správní rada rozhoduje o:  

a)  zrušení obecně prospěšné společnosti a v případě upraveném § 4 odst. 4) zákona č. 248/1995 Sb. ve znění 
novel rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek  

b)  přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný 
zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li zakládací listina jinak  

 
6. Mimořádné zasedání správní rady svolává předseda správní rady z vlastního podnětu nebo je povinen svolat 

mimořádné zasedání správní rady na návrh nejméně jedné třetiny členů správní rady. 
 
7. Správní rada může rozhodnout o zřízení dalších vnitřních orgánů společnosti. Podrobnosti jejich fungování bude 

upravovat statut společnosti.   
 
8. Členové správní rady jsou:   
 

 Jméno Adresa trvalého pobytu Rodné číslo 

1) Ing. Jaroslav Vojta Hradební 53, 364 52 Žlutice 65 10 21/0366 

2) Bohumil Peterka Zahradní 348, 439 83 Lubenec 50 12 11/158 

3) Miroslav Dorňák Žižkovo nám. 300, 364 53 Chyše 57 03 16/0012 

4) Jan Fronc Růžová 93, 364 55 Valeč 52 08 28/065 

5) Mgr. Josef Gilbert Matuška Manětín 276, 331 62 Manětín 72 10 18/0571 

6) Ing. Čestmír Novák Elišky Krásnohorské 3033, 43801 Žatec 50 07 29/065 

7) Ing. Karel Honzl Tyršova 559, 441 01 Podbořany 55 12 10/1221 

8) Ing. Zdeněk Vukliševič Chýšská 44, 439 83 Lubenec 56 01 07/1443 

9) Antonín Stádnický Karlovarská 246, 439 82 Vroutek 56 04 16/2124 

Čl. 9 
Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada je šestičlenná. Pro způsob jmenování člena a 
členství v dozorčí radě platí obdobná ustanovení o správní radě. Členové dozorčí rady volí ze svého středu 
předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Při rozhodování dozorčí rady je hlasovací právo členů rovné. 
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 
jejích členů, k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.  

 
2. 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 smlouvou obecně 

prospěšné společnosti 
 



        

  
 

 

 
  
 

MMAASS  VVLLAADDAAŘŘ  oo..pp..ss..  
Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč 
IČ: 264 04 818 
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93 

 

Stránka 4 z 9 Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz 

3. 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.  

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

 
4. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo 

statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. 
Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, 
dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatelů.   

 
5. Členové dozorčí rady jsou:   
 

 Jméno Adresa trvalého pobytu Rodné číslo 

1) Martina Bartošová Deštnice 83, 438 01 Žatec 70 58 09/2745 

2) Milena Kostihová Vojnín 3, 431 55 Radonice 60 57 23/0366 

3) PhDr. Petr Sušanka Husova 153, 364 55 Valeč 38 01 24/002 

4) Ing. Václav Konopík Husova 115, 364 52 Žlutice 50 02 08/216 

5) Bc. Miloslava Křimská Andělská Hora 164,36471Bochov 64 51 22/0182 

6) Jana Kronďáková Očihov 102, 439 87 Očihov 625311/1084 

   
6.  Zakladatelé odvolávají člena dozorčí rady, pokud byl tento člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 

nebo porušil závažným způsobem nebo opakovaně zakládací listinu, statut obecně prospěšné společnosti nebo 
ustanovení zákona č. 248/1995 Sb. nebo z důvodů uvedených v čl. 15 této zakládací smlouvy.  

Čl. 10 
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.  Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí 

rady s hlasem poradním.  
 
3.  Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru.  
 
4. 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.  
 
5. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.  
 
6. Ředitelem obecně prospěšné společnosti je Ing. Josef Ryšavý, r.č. 820928/2499, bytem Račetice 84, 43801 Žatec.     

 

Čl. 11 

Plénum 
1. Plénum tvoří Členové a zakladatelé Společnosti. Plénum je usnášeníschopné pokud se sešla jeho nadpoloviční 

většina. V případě, že se sešlo méně než 50% členů, jednání se odročuje o 1 hodinu, pokud se ani po odročení 
nesejde 50% členů, musí být plénum znovu svoláno nejpozději do 30 kalendářních dnů.  

2. Plénum se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Zasedání pléna svolává předseda 
správní rady Společnosti. V případě potřeby na návrh kteréhokoliv Člena, pověřeného další alespoň jednou 
třetinou Členů Společnosti, musí svolat plénum předseda správní rady do 21 kalendářních dnů.  
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3. Plénum rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných Členů. 

4. Plénum:  

a) schvaluje strategii dalšího rozvoje regionu  

b) ukládá úkoly programovému výboru 

c) schvaluje záměr společnosti 

5. Plénum projednává výroční zprávu o činnosti Společnosti a audit Společnosti. 

 

Čl. 12 
MAS Vladař 

1. Obecně prospěšná společnost MAS Vladař o.p.s. zřizuje ve své struktuře orgán, resp. organizační složku s názvem 
MAS Vladař (dále jen „MAS Vladař“), dle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním platném 
znění a její nejvyšší orgán Valnou hromadu MAS. 

2. Organizační složka MAS Vladař je místní akční skupinou, což je místní partnerství mezi subjekty, zastupujícími 
soukromý a veřejný sektor, které působí na vymezeném subregionálním území (území působnosti MAS Vladař), pro 
něž navrhuje a provádí SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Místní akční skupina MAS Vladař 
má formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky obecně prospěšné společnosti na základě 
partnerských smluv uzavřených mezi touto obecně prospěšnou společností a partnery.  

3. Partnery MAS Vladař jsou právnické nebo fyzické osoby, které mají na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo 
nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit, na základě partnerské smlouvy.  

3.1.  Partneři MAS Vladař tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. 
Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS Vladař podle své převažující činnosti v partnerské 
smlouvě. Partner MAS Vladař může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.  

3.2.  Zájmové skupiny partnerů MAS Vladař jsou tyto: 

a) Životní prostředí a kulturní dědictví  
b)  Zaměstnanost a sociální integrace 
c) Místní ekonomika a podnikání 
d) Vzdělání a venkovské školství 
e) Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí 
f) Volnočasové aktivity a spolková činnost 

3.3.  Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu MAS Vladař členem pouze jednoho dalšího orgánu MAS 
Vladař.  

3.4. Další podmínky partnerství v MAS Vladař jsou upraveny v rámci partnerské smlouvy a statutu společnosti. 
Prvotní znění partnerské smlouvy schvalují zakladatelé obecně prospěšné společnosti. Změny partnerské 
smlouvy schvaluje Valná hromada MAS Vladař. 

Čl. 13 Činnost MAS Vladař 

1. Činnosti MAS Vladař jsou zejména : 

a. komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD) prostřednictvím místní akční skupiny. 

b. podpora sociálního začleňování a ekonomický rozvoj venkovských oblastí na principu metody 
LEADER 

c. rozvíjet partnerství, činnosti a aktivity aktérů, působících na území působnosti organizace formou 
komunitně vedeného rozvoje (SCLLD), podporovat  rozvoj formou  SCLLD na regionální i mezinárodní 
úrovni, spolupracovat  se všemi  orgány  a  institucemi  na  národní i mezinárodní  úrovni  pro  rozvoj  
území působnosti MAS Vladař 
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Čl. 14 

Valná hromada MAS 

1. Valná hromada MAS je nejvyšším orgánem MAS Vladař.  

2. Členy Valné hromady MAS jsou všichni partneři MAS Vladař po dobu trvání partnerské smlouvy, přičemž veřejný 
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Je-li členem Valné hromady 
MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen 
jejího statutárního orgánu. 

3. Vymezení působnosti, kompetencí a dalších podrobností orgánů MAS Vladař dále upravuje statut společnosti. 

4.  Jednání Valné hromady MAS je upraveno jednacím řádem. Valná hromada MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.  

5.  Valná hromada MAS má následující kompetence:  

a) schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS Vladař, pokud tyto kompetence nejsou rozhodnutím 
Valné hromady svěřeny jinému orgánu MAS Vladař,  

b) nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS Vladař, 
c) zřízení povinných orgánů MAS Vladař: rozhodovací orgán, kontrolní orgán, výběrový orgán, 
d) volba členů povinných orgánů – stanovení počtu členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomocí, 

způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání, 
e) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS Vladař, pokud tyto kompetence nejsou rozhodnutím Valné 

hromady MAS svěřeny jinému povinnému orgánu MAS Vladař,   
f) distribuce veřejných finančních prostředků - schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, 

zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS Vladař, pokud tyto kompetence nejsou 
rozhodnutím Valné hromady MAS svěřeny jinému povinnému orgánu MAS Vladař,  

g) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Vladař, 
h) rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS Vladař.  

6.  Povinnými orgány MAS Vladař jsou tyto orgány: 

a)  Rozhodovací komise MAS 
b)  Kontrolní komise MAS 
c)  Výběrová komise MAS 

7.  Rozhodovací komise MAS je rozhodovacím orgánem MAS Vladař. 

7.1.  Členové Rozhodovací komise MAS musí být voleni z partnerů MAS Vladař, přičemž veřejný sektor ani žádná ze 
zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.  

7.2. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rozhodovací komise MAS rovné.  

7.3. Je-li členem Rozhodovací komise MAS fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního 
předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat 
také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.  

7.4. Rozhodovací komise MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí 
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.  

7.5. Rozhodovací komise MAS volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání.  

7.6. Rozhodovací komise MAS má následující kompetence:  

a) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,  

b) schvaluje výzvy k podávání žádostí,  

c) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,  

d) svolává Valnou hromadu MAS minimálně jedenkrát ročně.  

8.  Kontrolní komise MAS je kontrolním orgánem MAS Vladař. 

8.1. Členové Kontrolní komise MAS musí být voleni z partnerů MAS.  
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8.2. Kontrolní komise MAS volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání.  

8.3. Při rozhodování je hlasovací právo členů Kontrolní komise MAS rovné.  

8.4. Je-li členem Kontrolní komise MAS fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního 
předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat 
také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.  

8.5. Kontrolní komise MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je 
třeba souhlasu většiny přítomných.  

8.6. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Valné hromadě MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.  

8.7. Kontrolní komise MAS má následující kompetence: 

a) projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,  

b) dohlíží na to, že MAS Vladař vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,  

c) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS Vladař a kontrolovat tam 
obsažené údaje,  

d) svolávat mimořádné jednání Valné hromady MAS a Rozhodovací komise MAS, jestliže to vyžadují zájmy 
MAS Vladař,  

e) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS Vladař a její dodržování, včetně vyřizování odvolání 
žadatelů proti výběru MAS Vladař,  

f) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Rozhodovací komisi 
MAS indikátorový a evaluační plán SCLLD).  

9.  Výběrová komise MAS je výběrovým orgánem MAS Vladař. 

9.1. Členové Výběrové komise MAS musí být voleni ze subjektů, které na území MAS Vladař prokazatelně místně 
působí.  

9.2. Je-li členem Výběrové komise MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak 
právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu  

9.3. Dobu mandátu členů určuje Valná hromada MAS na dobu max. jednoho roku, opakované zvolení je možné.  

9.4. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise MAS rovné.  
9.5. Je-li členem Výběrové komise MAS fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního 

předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat 
také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.  

9.6. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.  

9.7. Výběrová komise MAS volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání.  
9.8. Výběrová komise MAS má následující kompetence: 

a) předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k 
plnění záměrů a cílů SCLLD.  

Čl. 15 
Rozhodnutí zakladatele 

1.   Zakladatele svolává k samostatnému zasedání předseda správní rady nebo ředitel společnosti, pokud o to byl 
některým ze zakladatelů požádán. Pro rozhodnutí, týkající se personálních změn mezi zakladateli, změn obecně 
prospěšných činností a změn zakládací smlouvy, je potřebná alespoň dvoutřetinová většina všech zakladatelů. Pro 
ostatní rozhodnutí postačuje prostá většina všech zakladatelů.  

2. Samostatné jednání zakladatelů může být svoláno pouze za účelem: 
a)  realizace personálních změn členů správní rady, dozorčí rady a zakladatelů společnosti 
b) realizace změn obecně prospěšných činností a změn zakládací smlouvy  
b)  souhlasu s majetkovými převody dle čl. 18. 

3.  Člena správní rady a dozorčí rady odvolává zakladatel na základě: 
a) písemného návrhu správní nebo dozorčí rady  
b) písemného návrhu většiny zakladatelů   

4.    Pokud zakladatelé obdrží usnesení o odvolání nebo odvolají člena na základě skutečností uvedených v zákoně, 
zvolí na uvolněné místo do 60 dnů nového člena správní nebo dozorčí rady.    
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Čl. 16 
Odměňování a způsob stanovení výše odměny členů správní rady, členů dozorčí rady a ředitele  

1. Za výkon funkce člena správní a dozorčí rady může jejím členům příslušet odměna. O odměně rozhodují 
zakladatelé. Členům správní a dozorčí rady může obecně prospěšná společnost poskytnout dále náhradu výdajů do 
výše určené příslušným právním nebo vnitřním předpisem společnosti.   

 
2. Řediteli společnosti náleží odměna. Výše odměny je stanovena správní radou ve vnitřním předpise nebo pracovní či 

jiné smlouvě.  

Čl. 17 
Způsob změny určeného druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb  

1.  Obecně prospěšné služby uvedené v čl. 4. této zakládací smlouvy mohou být měněny rozhodnutím zakladatelů. O 
změně druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb rozhodují zakladatelé na návrh správní rady.  

Čl. 18 
Nakládání s majetkem 

1. Majetek společnosti, který byl vložen nebo darován zakladateli, může být zcizen nebo zatížen jen s předchozím 
souhlasem toho zakladatele, který majetek vložil nebo daroval. Návrh předkládá zakladatelům správní rada.  

Čl. 19 
 Hospodaření společnosti 

1. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla společnost založena, může společnost vykonávat i 
jiné činnosti (doplňková činnost) za podmínky, že činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím 
nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Společnost se nesmí účastnit na 
podnikání jiných osob.  

 
2. Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období převádí společnost v celé výši do rezervního 

fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.   
 
3. Společnost hospodaří s nemovitým a movitým majetkem, který mu dal do užívání zakladatel. Způsob užívání 

tohoto majetku je stanoven samostatnými nájemními smlouvami.   
 

Čl. 20 
Účetnictví a výroční zpráva 

1. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, 
náklady a výnosy spojené s činností organizační složky, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a 
náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou společnosti.   

 
2. Roční účetní závěrka společnosti musí být ověřena auditorem, pokud tak ukládá zákon.   
 
3. V ostatním platí pro společnost předpisy o účetnictví.   
 
4. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada, 

nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok.    
 
5. Výroční zpráva obsahuje:   

a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením stavu k účelu založení obecně prospěšné 
společnosti   

b) roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených   
c) výrok auditora k roční účetní závěrce   
d) přehled o peněžních příjmech a výdajích   



        

  
 

 

 
  
 

MMAASS  VVLLAADDAAŘŘ  oo..pp..ss..  
Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč 
IČ: 264 04 818 
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93 

 

Stránka 9 z 9 Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz 

e) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů   
f) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti   
g) stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti   
h) úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb pro plnění 

činností doplňkových a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti   
i) změny zakládací smlouvy a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku   
j) další údaje stanovené správní radou   

  
6. Obecně prospěšná společnost uloží do 30ti dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin.  
 
7. Výroční zprávu uveřejňuje společnost jednou ročně na webových stránkách  www.vladar.cz  a to nejpozději do šesti 

měsíců po skončení účetního období.   

Čl. 21 
Závěrečná ustanovení 

1. V otázkách, které nejsou upraveny touto zakládací smlouvou ani stanovami, se právní poměry společnosti řídí 
zákonem o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb. ve znění novel, popř. zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v aktuálním platném znění.  
 
2. Toto znění zakládací smlouvy bylo schváleno na jednání zakladatelů společnosti dne 13. srpna 2015 a v plném znění 
nahrazuje zakládací smlouvu do této doby platnou. 

 
Ve Valči dne 13. srpna 2015 

 
 
 
 …………………………….………………  
                         Ing. Josef Ryšavý 
                       ředitel MAS Vladař o.p.s.    


