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Stanovy společnosti 
 

 

Čl. I. Identifikace organizace 

 
1. Název právnické osoby zní: Student, o. p. s 

2. Sídlo: Želivského 291 

3. IČ: 60 650 435 

 

Čl.2 Doba trvání společnosti, majetkový vklad 

1. Společnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

2. Zakladatel nevnáší žádný majetkový vklad. 

 

Čl.3 Obecně prospěšné služby 

 
a) podpora talentovaných žáků VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice 

b) podpora zájmové činnosti žáků VOŠ,SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice - sport, 

kultura, předmětové soutěže, maturitní plesy, SOČ, sportovní kursy, exkurze  

c) podpora partnerských kontaktů se školami v cizině 

d) podpora propagace VOŠ , SPŠ a SOŠ řemesel a služeb jako instituce 

 

 

Čl.4. Podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb 

 

1. Výše příspěvků se stanoví podle hloubky stavu nouze příslušné osoby s individuálním 

zřetelem, ostatní důvody podle závažnosti a ekonomické náročnosti s přihlédnutím 

k finančním možnostem obecně prospěšné společnosti. 

 

2. O výši finančního příspěvku nebo jiného plnění poskytovaného společností v rámci jejího 

předmětu činnosti rozhoduje v každém jednotlivém případě správní rada na návrh ředitele 

společnosti. 

 

 

Čl 5. Statutární orgán 

 

1. Statutárním orgánem společnosti je ředitel společnosti. 

2. Ředitel 

a) v běžných záležitostech zastupuje společnost navenek samostatně a podepisuje se 

tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis 

b) v případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo uzavírání smluv 

s plněním nad 1 000,-- Kč, připojuje svůj podpis jeden člen správní rady 

c) v případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo uzavírání smluv 

s plněním nad 5 000,-- Kč, připojují svůj podpis dva členové správní rady 
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Čl.6 Správní rada 

 

1. Zakladatel jmenuje a odvolává správní radu. Správní rada je tříčlenná.  

2. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu. 

3. Funkční období členů správní rady je tříleté.  

4. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání správní rady svolává a jednání 

řídí její předseda. Ze zasedání správní rady se pořizuje zápis, který podepisují přítomní 

členové správní rady. 

5. Správní rada je způsobilá přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina 

jejich členů. Při hlasování správní rady má každý její člen jeden hlas. Správní rada 

rozhoduje většinou hlasů přítomných a v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy 

správní rady. 

3. Za společnost jsou oprávněni jednat: 

a) v případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo uzavírání smluv 

s plněním nad 5 000,-- Kč alespoň dva členové správní rady 

b) v případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo uzavírání smluv 

s plněním nad 10 000,-- Kč, všichni členové správní rady společně. 

4. Podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu společnosti 

připojí svůj podpis: 

a) v případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo uzavírání smluv 

s plněním nad 10 000,-- Kč, připojuje svůj podpis jeden člen správní rady 

k podpisu ředitele 

b) v případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo uzavírání smluv 

s plněním nad 20 000,-- Kč, připojují svůj podpis dva členové správní rady 

k podpisu ředitele 

5. Správní rada jmenuje ředitele obecně prospěšné společnosti. 

 

IX. Kontrolní orgán 

1. Kontrolním orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada. Členy dozorčí rady jmenuje 

a odvolává zakladatel. 

2. Zakladatel jmenuje při založení společnosti dozorčí rady takto: 

a) Ing. Pavla Procházku, rodné číslo 50.02.04./181, bytem Strakonice, Alfonse 

Šťastného 396, PSČ 386 02 

b) Mgr. Barboru Kadlecovou, rodné číslo 79.56.25./1677, bytem Čejetice 184, PSČ 

386 01 Strakonice 

c) Vladimíra Rybáčka, rodné číslo 46.10.01./131, bytem Strakonice, Sokolovská 983, 

PSČ 386 01 

3. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. 

4. Funkční období dozorčí rady je tříleté. 

5. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání správní rady svolává a jednání 

řídí její předseda. Ze zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisují 

přítomní členové správní rady. 
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6. Dozorčí rada je způsobilá přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina 

jejich členů. Při hlasování dozorčí rady má každý její člen jeden hlas. Dozorčí rada 

rozhoduje většinou hlasů přítomných a v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy 

dozorčí rady. 

 

X. Způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné 

společnosti 

Výroční zprávu o hospodaření a činnosti obecně prospěšné společnosti zveřejňuje společnost 

na internetových stránkách zakladatele VOŠ a SPŠ Strakonice, ve znění: www.prumstra.cz. 

 


