Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
Zakladatelé:
Michaela Chovancová, nar. 29.12.1968, r.č. 686229/1414, bytem Ovesná čp. 191, 109 00
Praha 10
Markéta Vaňková, nar. 16.2.1968, r.č. 685216/1217, bytem Chodská 10/1416, 120 00 Praha
2 - Vinohrady
Kateřina Bojtarová, nar. 21.4.1979,r.č. 795421/2805,bytem Vlašská 349/15, 110 00 Praha 1
Ditta Pospíchalová, nar. 16.8.1968,r.č. 685816/1057, bytem K Závorám 243, 143 00 Praha 4
Ivana Veselá, nar. 1.8.1972, r.č. 725801/3378, bytem U Krbu 3091/37, 100 00 Praha 10 –
Strašnice
Čl. I.
Název a sídlo společnosti

1. Název zní: DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. (dále jen „společnost“).
2. Sídlo společnosti je na adrese: Nad Nuslemi 714/11, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká
republika.
3. IČ společnosti je: 229 038 44
Čl. II.
Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
Čl. III.
Druh poskytovaných služeb
1. Společnost bude poskytovat tyto hlavní obecně prospěšné služby týkající se pomoci a
podpory dětí v dětských domovech:
a) zajišťování finanční podpory pro děti z dětských domovů, hrazení jejich studia vč.
souvisejících nákladů, hrazení jejich zdravotních, školních pomůcek či jiných jejich
potřeb, spoření pro děti,
b) pomoc dětem z dětských domovů po opuštění dětských domovů, zejména při hledání
pracovního uplatnění a ubytování,
c) vyhledávání dlouhodobých podporovatelů pro jednotlivé děti z dětských domovů,

d) pořádání sportovních, kulturních, výchovných a vzdělávacích akcí pro děti z dětských
domovů a na jejich podporu,
e) rozvoj a osvětová činnost týkající se problematiky dětí v dětských domovech a hostitelské
péče pro děti z dětských domovů s nižší šancí na náhradní rodinnou péči,
f) pořádání odborných seminářů na téma týkající se problematiky dětí v dětských domovech
a hostitelské péče pro zájemce z řad veřejnosti.
2. Společnost bude poskytovat tyto doplňkové služby:
1. Společnost může jako doplňkovou činnost poskytovat služby, které jsou náplní živnosti
volné nazvané Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona.
2. Ceník za poskytování doplňkové činnosti stanoví svým rozhodnutím ředitel společnosti.
Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření
poskytovaných služeb, stejně tak je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není
po dobu delší než jeden rok zájem.
Čl. IV.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
A. Obecné podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb:
1. Jednotlivé druhy služeb bude společnost poskytovat v pořadí podle požadavků
vznášených na její aktivity.
2. Jednotlivé obecně prospěšné služby bude společnost poskytovat v souladu s platnými
právními předpisy České republiky.
3. Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí ředitele poskytovány za úplatu. Ceny
se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Ceník služeb bude zveřejněn
v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý uživatel služby v místě čerpání služby.
4. Další podrobnosti ohledně poskytování služeb jsou stanoveny ve vnitřních pravidlech
společnosti a metodikách, podle kterých bude společnost postupovat a které jsou dostupné
v sídle společnosti.
5. Společnost je oprávněna odmítnout poskytování služby v případě, že:
a) se nejedná o žadatele spadajícího do cílové skupiny.
b) žadatel či uživatel nesouhlasí s poskytnutím potřebné součinnosti nutné pro realizaci
obecně prospěšné činnosti
c) kapacita služby je naplněna
B. Zvláštní podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb
stanovené k druhům obecně prospěšných služeb uvedených v čl. III. písm. a) až
písmeno f) této smlouvy:

ad a) Společnost zajišťuje finanční prostředky, které mají pomoci zlepšit kvalitu života dětí
v dětských domovech a po jejich opuštění. Finanční prostředky jsou formou daru poskytovány
jak dětem samotným, tak také dětským domovům. O poskytnutí služby rozhoduje ředitel
společnosti na základě žádosti. Ředitel při posouzení žádosti zohlední pořadí, v jakém
společnosti došla, ale také další okolnosti, jako je počet a věk dětí, kvalita péče o ně,
materiální zázemí žadatele, aj. Proti rozhodnutí ředitele o přiznání či nepřiznání podpory není
odvolání přípustné.
ad b) Služba spočívá v poskytování poradenství dětem, které opouštějí či opustily dětský
domov a snaží se o zapojení do běžného samostatného života. Poradenství je poskytováno
zpravidla pouze dětem z dětských domovů, s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu o
spolupráci. Poradenství poskytují odborní spolupracovníci společnosti v jejím sídle, nebo na
jiných vhodných místech, zpravidla bezplatně.
ad c) Společnost vyhledává osoby, které jsou ochotny dlouhodobě podporovat konkrétní
zvolené dítě z dětského domova. Výběr dětí, které budou podporovány, provádí ředitel
společnosti. Zájemci o podporu konkrétního dítěte kontaktují společnost libovolným
vhodným způsobem. Ředitel společnosti provede zhodnocení uchazeče a rozhodne o
schválení či neschválení podpory pro jím zvolené dítěte. Proti tomuto rozhodnutí není
odvolání přípustné.
ad d) Společnost pořádá sportovní, kulturní, výchovné a vzdělávací akce na základě plánu
těchto akcí, který vydává svým rozhodnutím ředitel společnosti v závislosti na jejích
kapacitních možnostech a na poptávce veřejnosti. Společnost plán vhodným způsobem
zveřejní. Některé z akcí mohou vyžadovat přihlášení (elektronicky, písemně, nebo jinou
vhodnou formou), účast na některých může být podmíněna zaplacením vstupného či jiné
formy úplaty. Výše případné úplaty, je-li požadována, však musí být předem zveřejněna.
ad e) Společnost soustavně usiluje o podporu dětí v dětských domovech a podporu hostitelské
péče pro děti z dětských domovů, a to při veškeré své činnosti, jakož i při poskytování
ostatních svých služeb. Služba je poskytována rovněž cíleným zveřejňováním informací o
problematice dětí v dětských domovech, o hostitelské péči, a to všemi dostupnými
komunikačními kanály. Služba je poskytována zpravidla bezplatně každému uživateli daného
komunikačního kanálu (čtenáři, diváku apod.).
ad f) Odborné semináře jsou organizovány na základě plánu vzdělávacích aktivit, který
vydává svým rozhodnutím ředitel společnosti v závislosti na jejích kapacitních možnostech a
na poptávce veřejnosti. Společnost plán vhodným způsobem zveřejní. Některé z aktivit
mohou vyžadovat přihlášení (elektronicky, písemně, nebo jinou vhodnou formou), účast na
některých může být podmíněna zaplacením úplaty. Výše případné úplaty, je-li požadována,
však musí být předem zveřejněna.
Čl. V.
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:

a) správní rada
b) dozorčí rada
c) ředitel
Čl. VI.
Správní rada
1. Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Správní rada má tři členy.
3. Správní radu jmenují zakladatelé. Ke jmenování členů správní rady je třeba souhlasu
většiny zakladatelů. Zakladatelé jsou usnášeníschopní, je-li přítomna jejich nadpoloviční
většina. Zakladatelé rozhodují nadpoloviční většinou svých členů.
4. Zakladatelé jmenují potřebný počet členů správní rady do 15ti dnů ode dne, kdy došlo
k uvolnění jejich funkcí. Nesplní-li zakladatelé tuto svou povinnost ani na písemnou
výzvu správní rady, je správní rada oprávněna zvolit potřebný počet svých členů sama.
V případě smrti zakladatele nebo omezení jeho způsobilosti k právním úkonům, přechází
jeho práva a povinnosti bez dalšího na ostatní zakladatele.
5. Funkční období člena správní rady je tříleté. Každý člen správní rady může být opětovně
jmenován zakladatelem na další funkční období.
6. Prvními členy správní rady jsou:
• Ivana Veselá, nar. 1.8.1972, r.č. 725801/3378, trvalý pobyt U Krbu 3091/37,
100 00 Praha 10
• Ditta Pospíchalová, nar. 16.8.1968, r.č. 685816/1057,trvalý pobyt K Závorám
243, 143 00 Praha 4
• Markéta Vaňková, nar. 16.2.1968, r.č. 685216/1217, trvalý pobyt Chodská
10/1414, 120 00 Praha 2
7. Správní rada volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání správní
rady.
8. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti
s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.
9. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady.
Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti všemi členy
správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.
10. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti dle § 13 odst. 1) zákona č.
248/1995 Sb. v platném znění a dále o:
a) změně a doplnění zakládací smlouvy společnosti
b) zrušení společnosti
c) rozsahu plných mocí ředitele společnosti
d) změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností
e) schvaluje rozpočet společnosti, řádnou a mimořádnou účetní závěrku

f) schvaluje předmět činnosti obecně prospěšných služeb a doplňkových činností včetně
podmínek jejich poskytování
11. Správní rada je svolávána alespoň dvakrát ročně, a to na základě pozvánky předsedy
správní rady či jím pověřeného člena správní rady. Termín, místo konaní a program
správní rady
je nutno oznámit písemnou či elektronickou pozvánkou min. 15 dnů
před datem konaní správní rady, přičemž členové správní rady se mohou práva na řádné
svolání vzdát. O konání správní rady se pořizuje písemný zápis obsahující zejména
program správní rady, výsledky hlasování, přijatá či nepřijatá rozhodnutí. Společnost je
povinna zápisy správní rady archivovat.
12. Zakladatelé mají práva zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li
zakladatel(é) o slovo, musí mu být uděleno.
13. První jednání správní rady svolají zakladatelé nejpozději do 30ti dnů ode dne vzniku
společnosti.
14. Členství ve správní radě zaniká:
• uplynutím funkčního období člena
• odstoupením člena z funkce podáním adresovaným/doručeným řediteli společnosti
• pozbytím způsobilosti pro výkon funkce
• úmrtím člena
• odvoláním z výkonu funkce
15. Zakladatel je oprávněn odvolat člena správní rady z výkonu funkce, pokud jeho jednání je
způsobilé poškodit společnost nebo je v rozporu s jejími zájmy, stejně tak, pokud jednání
člena je v rozporu se zakládací smlouvou společnosti, smyslem činnosti společnosti,
zákonem a zájmy společnosti.
Čl. VII.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má tři členy.
3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. O jmenování členů dozorčí rady platí
obdobně ustanovení této zakládací smlouvy o jmenování správní rady zakladateli. Každý
člen dozorčí rady může být opětovně jmenován zakladateli na další funkční období.
Funkce člena dozorčí rady a člena správní rady je vzájemně neslučitelná.
4. Dozorčí rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů.
K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má
jeden hlas. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný předsedou dozorčí rady.
V zápise se stanoví i stanoviska menšiny členů, pokud tito o to požádají. Dozorčí rada se
schází dle potřeby, nejméně jedenkrát za půl roku. Dozorčí radu je oprávněn svolat
jakýkoliv její člen.
5. Prvními členy dozorčí rady jsou:

• Jan Kruntorád, nar. 4.8.1969, r.č. 690804/3021, trvalý pobyt Geologická 991/1,
150 00 Praha 5 – Hlubočepy
• Kateřina Nemečková, nar. 26.7.1972, r.č. 725726/3046, trvalý pobyt Ve
Stromovce 671/13, 500 11 Hradec Králové
• Kateřina Bojtarová, nar. 21.4.1979, bytem Vlašská 349/15, 110 00 Praha 1
6. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, a pokud si
přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat.
7. Dozorčí rada vykonává pravomoci svěřené jí do působnosti podle ustanovení § 16 zákona
č. 248/1995 Sb. v platném znění. Dozorčí rada se vyjadřuje k řádné, příp. mimořádné a
mezitímní účetní závěrce společnosti, na zjištěné nedostatky upozorňuje správní radu a
vyžaduje zjednání nápravy. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech
dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou
vedeny řádně se skutečností a zda činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními
předpisy a zakládací smlouvou společnosti. Dozorčí rada je oprávněna vyžadovat si u
správní rady jakékoliv informace o hospodaření a činnosti společnosti.
8. Členství v dozorčí radě zaniká:
• uplynutím funkčního období člena
• odstoupením člena z funkce podáním adresovaným/doručeným řediteli společnosti
• pozbytím způsobilosti pro výkon funkce
• úmrtím člena
• odvoláním z výkonu funkce
9. Zakladatel je oprávněn odvolat člena dozorčí rady z výkonu funkce, pokud jeho jednání je
způsobilé poškodit společnost nebo je v rozporu s jejími zájmy, stejně tak, pokud jednání
člena dozorčí rady je v rozporu se zakládací smlouvou společnosti, smyslem činnosti
společnosti, zákonem a zájmy společnosti.

Čl. VIII.
Ředitel společnosti
1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti a jedná jejím jménem.
2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada.
3. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. Ředitel nemůže
být členem správní ani dozorčí rady společnosti. Spolu s předsedou správní rady
připravuje program zasedání správní rady, kterého se zúčastňuje s hlasem poradním.
Spolu se správní radou vytváří dlouhodobou koncepci rozvoje společnosti.
4. Ředitel řídí společnost, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem
vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí radě společnosti.

5. Ředitel jedná jménem společnosti navenek v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní
rada.
6. Ředitel realizuje rozhodnutí správní rady, informuje správní radu o činnosti společnosti,
uzavírá smluvní vztahy se zaměstnanci a externími spolupracovníky, s bankovními
ústavy, orgány státu, se třetími subjekty, předkládá správní radě k projednání a schválení
plán práce a finanční rozpočet na další finanční období, stejně tak zprávu o činnosti
společnosti, reprezentuje společnost navenek.
7. Prvním ředitelem je:
Michaela Chovancová, nar. 29.12.1968, r.č. 686229/1414, Ovesná čp. 191, 109 00 Praha 10
Ředitel se podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu obecně
prospěšné společnosti připojí svůj podpis.

Čl. IX.
Odměňování členů orgánů a ředitele společnosti
1. Členům správní rady, dozorčí rady a řediteli lze za výkon jejich funkce vyplácet odměnu.
O výši a stanovení výše odměny členům dozorčí rady a řediteli společnosti rozhoduje
správní rada. O výši a stanovení výše odměny členům správní rady rozhodují zakladatelé.
2. Výše i způsob stanovení odměny jednotlivých členů správní a dozorčí rady se může lišit.
3. Podmínkou výplaty jakékoliv odměny za výkon funkce je existence platné a účinné
smlouvy mezi příjemcem odměny a společností. Společnost je oprávněna zveřejnit výši
všech odměn poskytnutých dle tohoto článku smlouvy.
Čl. X.
Hospodaření společnosti
1. Společnost hospodaří s movitým majetkem. Příjmy společnosti jsou tvořeny:
a) dotacemi, účelově zaměřenými granty, dary a příspěvky poskytnutými společnosti
právnickými a fyzickými osobami,
b) výnosy z majetků a dalšími příjmy z činnosti při naplňování cílů společnosti.
2. Společnost je založena bez majetkového vkladu. Majetek vložený nebo darovaný
zakladateli za existence společnosti může být zcizen nebo zatížen pouze za podmínky
předchozího písemného souhlasu zakladatelů.
3. Výdaje společnosti jsou zaměřeny na uskutečňování jejích cílů. Společnost vede účetnictví,
roční účetní závěrku ověřuje auditor.
Čl. XI.
Výroční zpráva

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době
stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období,
kterým je kalendářní rok. Náležitosti výroční zprávy stanoví zákon.
2. Výroční zprávy budou zakládány do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu a
k dispozici veřejnosti budou v sídle společnosti v úředních hodinách stanovených
společností, stejně tak budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti.
Čl. XII.
Zrušení společnosti
1. Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku. Zániku obecně prospěšné
společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. O zrušení společnosti
rozhoduje správní rada.
2. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v ustanovení § 8 zákona č. 248/1995 Sb.
v platném znění.
Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení
Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č.
248/1995 Sb. v platném znění.
V Praze, dne 28.11.2013

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

Výše uvedená zakládací listina společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. byla přijata notářským
zápisem u notářky Mgr. Olgy Spoustové dne 28.11.2013 a je založena ve sbírce listin v rejstříku
obecně prospěšných společností v oddíle O, vložka č. 1330 u Městského soudu v Praze.

