Statut obecně prospěšné společnosti GYPRI, o. p. s.

čl. I
Úvodní ustanovení
1. Obecně prospěšná společnost GYPRI, o. p. s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 4.6.1998
a vznikla dne 30.9.1998 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským
soudem v Ostravě v oddíle O, číslo vložky 41.
2. Sídlem společnosti je Jičínská 528, 742 58 Příbor.
3. Identifikační číslo společnosti: 258 21 571.
4. Doba trvání: Obecně prospěšná společnost byla založena na dobu neurčitou.
5. Statut obecně prospěšné společnosti GYPRI, o.p.s. upravuje v souladu s článkem 9 odst. 1
zakládací smlouvy vnitřní organizaci společnosti, zásady činnosti a hospodaření společnosti a její
řízení. Rovněž zakotvuje způsob jednání orgánů společnosti, a to v souladu se zákonem č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech.
6. Statut společnosti je platný a závazný pro všechny její orgány a zaměstnance, jakož i pro všechny
osoby, které pro společnost jejím jménem vykonávají nějakou činnost.
čl. II
Činnost obecně prospěšné společnosti
1. Obecně prospěšná společnost podle zakládací smlouvy poskytuje tyto obecně prospěšné služby:
a) podpora a rozvoj vzdělanosti a vzdělávání,
b) podpora a rozvoj kulturních a sportovních aktivit v rámci využití volného času, zejména dětí
a mládeže.
2. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele
stejných podmínek. GYPRI, o.p.s. podporuje školní i mimoškolní činnosti žáků Masarykova
gymnázia Příbor, p.o. z finančních prostředků a darů získaných od sponzorů.
3. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla společnost založena, může
vykonávat i jiné činnosti ("doplňková činnost") za podmínky, že doplňkovou činností bude
dosaženo účinnějšího využití majetku a prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena
kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. O předmětu a rozsahu doplňkových
činností rozhoduje ředitel po předchozím schválení správní radou.
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čl. III
Orgány obecně prospěšné společnosti
1. Orgány společnosti jsou:
a) ředitel,
b) správní rada,
c) dozorčí rada.
2. Jednotlivé orgány, s výjimkou ředitele, jsou v mezích stanovených zákonem, zakládací smlouvou
a tímto statutem oprávněny vydat jednací řády. Jednací řády upraví zejména přípravu zasedání
orgánu, svolávání, průběh jednání, postup při hlasování, jakož i náležitosti zápisu ze zasedání
orgánů společnosti a také i jiné procesní záležitosti vztahující se k jednání orgánu.
čl. IV
Ředitel
1. Statutárním orgánem GYPRI, o.p.s. je ředitel, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a
jedná jejím jménem.
2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
3. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním
úkonům.
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. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně
prospěšné společnosti činí správní rada.
6. 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.
čl. V
Správní rada
1. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, a na
řádné hospodaření s jejím majetkem.
2. Správní rada má 6 členů.
3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k
právním úkonům.
4. Členství ve správní radě GYPRI, o.p.s. je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě GYPRI, o.p.s.
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5. 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.
6. Funkční období členů správní rady je tříleté. Členové správní rady mohou být do funkce
jmenováni opakovaně.
7. První členy správní rady jmenovali zakladatelé. Na uvolněná místa členů správní rady jsou
nejpozději na nejbližším zasedání správní rady kooptováni noví členové. Zasedání správní rady
musí být svoláno správní radou nejpozději jeden měsíc před uplynutím funkčního období členů
nebo člena, jinak do jednoho měsíce po zániku členství člena správní rady. Po marném uplynutí této
lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo
osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
8. Kandidáty na uvolněná místa členů správní rady jsou oprávněni navrhovat zaměstnanci
Masarykova gymnázia Příbor, p.o., zletilí žáci Masarykova gymnázia Příbor, p.o., zákonní zástupci
nezletilých žáků Masarykova gymnázia Příbor, p.o., zbylí členové správní rady, členové dozorčí
rady a ředitel. Na uvolněné místo člena správní rady je následně z navržených kandidátů zvolen ten
kandidát, pro něhož hlasovala nadpoloviční většina všech členů správní rady. Nezíská-li žádný z
navržených kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů správní rady, jmenuje nové členy
správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí
právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
9. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda správní rady
svolává a řídí jednání správní rady. Místopředseda správní rady zastupuje předsedu správní rady v
době jeho nepřítomnosti.
10. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy správní rady.
11. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
12. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením,
d) odvoláním.
13. Zakladatelé odvolají člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství
ve správní radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně povinnosti stanovené
zákonem o obecně prospěšných společnostech, zakládací listinu nebo tímto statutem. Zakladatelé
odvolají člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděli,
nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolají-li zakladatelé člena
správní rady ve stanovené lhůtě nebo nejsou-li zakladatelé a nepřešla-li práva zakladatelů na jinou
osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo
osoby, která osvědčí právní zájem.
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14. Správní rada vydává předchozí písemný souhlas 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,
e) přijímá půjčku nebo úvěr nad 100.000,- Kč.
15. Správní radě náleží jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a
stanovit mu odměnu. V případě odvolání ředitele nebo jeho odstoupení jedná jménem společnosti
předseda správní rady.
16. Správní rada schvaluje
a) rozpočet obecně prospěšné společnosti,
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
c) předmět doplňkových činností.
17. Správní rada rozhoduje o
a) zrušení obecně prospěšné společnosti, a případně také určí obecně prospěšnou společnost
oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku,
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.
18. Správní rada schvaluje jakoukoliv změnu tohoto statutu.
19. Členové správní rady mají právo účastnit se jednání dozorčí rady; musí jim být uděleno slovo,
pokud o ně požádají.
20. Členům správní rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům
správní rady poskytovat náhradu výdajů podle obecně závazných právních předpisů.
čl. VI
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem GYPRI, o.p.s.
2. Dozorčí rada má 3 členy.
3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Členové správní rady mohou být do funkce
jmenováni opakovaně.
4. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda dozorčí rady
svolává a řídí jednání dozorčí rady. Místopředseda dozorčí rady zastupuje předsedu dozorčí rady v
době jeho nepřítomnosti.
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5. První členy dozorčí rady jmenovali zakladatelé. Na uvolněná místa členů dozorčí rady jsou
nejpozději na nejbližším zasedání dozorčí rady kooptováni noví členové. Zasedání dozorčí rady
musí být svoláno správní radou nejpozději jeden měsíc před uplynutím funkčního období členů
nebo člena, jinak do jednoho měsíce po zániku členství člena dozorčí rady. Po marném uplynutí této
lhůty jmenuje nové členy dozorčí rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo
osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
6. Kandidáty na uvolněná místa členů dozorčí rady jsou oprávněni navrhovat zaměstnanci
Masarykova gymnázia Příbor, p.o., zletilí žáci Masarykova gymnázia Příbor, p.o., zákonní zástupci
nezletilých žáků Masarykova gymnázia Příbor, p.o., zbylí členové dozorčí rady, členové správní
rady a ředitel. Na uvolněné místo člena dozorčí rady je následně z navržených kandidátů zvolen ten
kandidát, pro něhož hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Nezíská-li žádný z
navržených kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů dozorčí rady, jmenuje nové členy
dozorčí rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí
právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
7. Členství v dozorčí radě GYPRI, o.p.s. je neslučitelné s členstvím ve správní radě GYPRI, o.p.s.
8. Nestanoví-li zákon nebo tento statut jinak, platí pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě
obdobně ustanovení o správní radě.
9. Dozorčí rada
a) přezkoumává řádnou a mimo řádnou 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.
10. 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.
11. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo,
pokud o ně požádají.
12. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení
zakládací smlouva 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.
13. Členům dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům
dozorčí rady poskytovat náhradu výdajů podle obecně závazných právních předpisů.
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čl. VII
Hospodaření
1. Obecně prospěšná společnost hospodaří zejména s vlastním majetkem.
2. Majetek společnosti je tvořen zejména:
a) vklady zakladatelů,
b) prostředky z darů a dědictví od domácích i zahraničních fyzických a právnických osob,
c) výnosy z poskytování obecně prospěšných služeb a dalších činností podle této smlouvy,
d) prostředky z grantů, dotací a dalších zdrojů v rámci platné legislativy.
3. Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.
4. Společnost hospodaří podle rozpočtu, který je zpracováván na jeden kalendářní rok. Přípravu
rozpočtu společnosti zajišťuje ředitel, rozpočet schvaluje správní rada.
5. Společnost vytváří rezervní fond. Rezervní fond byl vytvořen vkladem částky ve výši 30%
peněžitého vkladu zakladatelů.
6. Rezervní fond společnost používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních
obdobích.
7. Hospodářský výsledek (zisk) společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích
orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které
byla společnost založena.
8. Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí společnost v celé
výši do rezervního fondu.
9. O způsobu krytí ztrát a použití rezervního fondu rozhoduje správní rada.
čl. VIII
Účetnictví
1. Společnost vede účetnictví v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy, zejména zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění.
2. Společnost je povinna ve svém účetnictví 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 společnosti.
3. Zpracování účetní závěrky zajišťuje ředitel. Účetní závěrku schvaluje správní rada a
přezkoumává dozorčí rada. Ředitel je povinen zajistit ověření účetní závěrky auditorem v
případech, kdy její ověření auditorem vyžadují platné právní předpisy.
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čl. IX
Výroční zpráva
1. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který
stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Účetním
obdobím je kalendářní rok.
2. Zpracování výroční zprávy zajišťuje ředitel. Výroční zprávu schvaluje správní rada a
přezkoumává ji dozorčí rada společnosti. Výroční zpráva společnosti je veřejně přístupná na
internetových stránkách www.gypri.cz a je rovněž vyvěšena na úřední desce v sídle společnosti.
3. Ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
uloží společnost do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu o činnosti společnosti do
sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností.
4. Výroční zpráva obsahuje náležitosti stanovené zákonem upravujícím účetnictví a dále informace
zejména 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.
čl. X
Zrušení, likvidace a zánik společnosti
1. Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.
2. Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3. Obecně prospěšná společnost se zrušuje:
a) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti,
b) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením,
c) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak dnem,
kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
d) prohlášením konkursu na její majetek.
4. Rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti 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.
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5. 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, případně i jmenování
likvidátora jsou v takovém případě neúčinné.
6. K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora.
7. Není-li likvidátor jmenován správní radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný soud
podle sídla obecně prospěšné společnosti.
8. Postup likvidace se stanoví tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků
obecně prospěšné společnosti.
9. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na výmaz obecně
prospěšné společnosti z rejstříku.

čl. XI
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem, se řídí příslušnými ustanoveními
zakládací smlouvy a obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech.
2. Níže podepsaní členové správní rady prohlašují, že jim je obsah tohoto statutu znám, že tento
společně projednali a že o něm dosáhli úplné shody, na důkaz čehož připojují ke statutu své
vlastnoruční podpisy.
3. Tento statut nabývá účinnosti dne 1.5.2018.

V Příboře dne 4.4.2018
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