
Úplné znění zakládací listiny ústavu Šance na vzdělání, z.ú. 

 
ke dni 05.09.2022 

 
Čl. I 

Osoby v postavení zakladatele 
 

jméno a příjmení: PhDr. Marie Jírů, nar. 17.05.1969, 
trvalý pobyt: Bohdanečská 731/15, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 
(dále jen „zakladatel“)  

Čl.II 
Název a sídlo ústavu 

 
Název: Šance na vzdělání, z.ú.  

Sídlo: Malé náměstí 125, 500 03 Hradec Králové 

Čl. III 
Vklad do ústavu 

 
Vklad se v peněžité nebo v nepeněžité formě nesjednává. 

Čl. IV 
Doba trvání ústavu 

 
Ústav je založen na dobu neurčitou. 

Čl. V 
Účel ústavu 

 
Hlavním účelem ústavu není vytváření zisku a současně ústav vykonává veřejně prospěšnou činnost 
v oblasti: 

a) Vzdělávání, školení a osvěta, a to zejména: 
- pořádání otevřených kurzů, akcí a workshopů zaměřených na problematiku rovných 

příležitostí, společenskou odpovědnost firem, sladění rodinného a pracovního života 
apod., 

- vzdělávání zaměřené na zvyšování znalosti a dovedností lidí v pokročilém věku, 
- konzultační činnost v oblasti vzdělávání, 
- vytvoření a provozování informačních webových stránek, 
- vydávání propagačních materiálů sloužících k informování a vzdělávání, 

 
b) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,____ 

 
c) Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, a to zejména:______________________ 

- přenos know-how, metod a postupů,_____________________________________ 
- pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí,______________________ 
- rozvoj cestovního ruchu a zájmu o poznání,_______________________________ 

 
d) Práce s dětmi a mládeží, přičemž hlavním účelem organizace není vytváření zisku, 

 
e) Podpora osob ohrožených či znevýhodněných na trhu práce.  



 
Čl. VI. 

Podmínky poskytování činností - služeb ústavu 
 

1) Pokud budou příjemci poskytované služby hradit, nemusí splnit žádné zvláštní podmínky. 
2) Pokud budou příjemcům služby poskytovány zdarma, bude nezbytné, aby naplňovali kritéria 
pro příjemce služeb v rámci jednotlivých projektů dotovaných z veřejných prostředků nebo z dalších 
zdrojů třetích osob. V těchto případech musí příjemci splnit specifické podmínky v souladu 
s podmínkami pro poskytování jednotlivých dotačních titulů. 
3) Služby společnosti jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti. Podmínky 
poskytování takových služeb stanoví a vyhlašuje pro každý projekt správní rada společnosti. 
 

Čl. VII. 
Předmět podnikání (vedlejší činnost) ústavu 

 

Předmětem podnikání (vedlejší činnosti) je: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Čl. VIII. 
Orgány ústavu 

Orgány ústavu jsou ředitel a správní rada. 

Čl. IX. 
Ředitel ústavu 

1) Ředitel je statutární orgán ústavu. 
2) Ředitel nemůže být členem správní rady a dozorčí rady nebo jiného orgánu obdobné povahy, 
byl-li zřízen pak ani členem takového orgánu. Byla-li ředitelem zvolena osoba odsouzená za úmyslný 
trestný čin, nepřihlíží se k volbě. 
3) Ředitele jmenuje a odvolává správní rada, která stanoví i výši jeho odměny. 
4) Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a svéprávná. Ředitel je povinen 
vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a 
skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit ústavu škodu. 
5) Ředitel zastupuje ústav ve všech věcech samostatně. K právním jednáním uvedeným v 
ustanovení §412 občanského zákona je povinen si vyžádat předchozí souhlas správní rady. 
6) Prvním ředitelem ústavu je Ing. Daniel Suchochleb, nar. 7. dubna 1976, bytem Bohdanečská 
731/15, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové. 

 
Čl. X. 

Správní rada 
 
1) Správní rada má tři členy. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. 
2) Funkční období člena správní rady je pětileté. Člena správní rady lze volit opakovaně. Pokud 
zanikne členu správní rady členství, jmenuje zakladatel ústavu na jeho místo člena nového. 
3) Členství ve správní radě a v dozorčí radě je neslučitelné. 
 
Prvními členy jsou:  
1.) Vlasta Krejčová, nar. 8. července 1958, trvalý pobyt: Kubištova 1100/4, Podolí, 140 00 Praha 4 
2.) Ing. Petra Michaličková, nar. 26.05.1972, trvalý pobyt: Rybova 1893/5, 500 11 Hradec Králové 
3.) Ing. Petra Škopová, MBA, nar. 03.06.1968, trvalý pobyt: Praskačka 71, 503 33 
 



 
4) Správní rada volí z řad svých členů předsedu. 
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 ústavu škodu. 
6) Správní rada volí i odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti a rozhoduje o právních 
jednáních ústavu vůči řediteli; za ústav projevuje při těchto právních jednáních vůli předseda správní 
rady. 
7) Správní rada schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu 
ústavu. 
8) Správní rada rozhoduje o: 
a) zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně jejího 
předmětu 
b) zrušení ústavu; k rozhodnutí o zrušení ústavu je třeba souhlasu zakladatele.  
 
9) Správní rada uděluje předchozí souhlas k právnímu jednáním, kterým 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. 
Vydání souhlasu či nesouhlasu s jednáním dle předešlého odstavce je správní rada povinna učinit 
nejpozději do 7 dní ode dne, kdy je k tomu vyzvána ředitelem. 
 
10)      Správní rada uděluje předchozí souhlas i k právnímu jednání, kterým ústav nabývá nebo 
pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota zakázky malého rozsahu 
podle zákona upravujícího veřejné zakázky. 
11)       Členům orgánů ústavu náleží za výkon funkce odměna, pokud tak rozhodne zakladatelka na 
návrh ředitele, která na návrh ředitele určí i její výši. Jinak se má za to, že funkce členů orgánů, vyjma 
ředitele jsou čestné. Výši odměny ředitele nebo způsob jejího určení určí správní rada.  
12)      Způsob jednání správní rady: 
Správní radu svolává a řídí její předseda. Správní rada zasedá dle potřeby, minimálně však dvakrát 
ročně a je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K platnosti rozhodnutí je 
třeba souhlasu většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. 
13)     Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li o slovo, 
musí mu být uděleno. 

Čl. XI. 
Výroční zpráva ústavu a hospodaření ústavu 

 
1) Výroční zpráva ústavu obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem 
upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše plnění 
poskytnutých členům orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo 
změnách členství v orgánech ústavu. 
2) Ústav uveřejní výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období 
uložením do sbírky listin.  
3) Účetní závěrku ústavu ověřuje auditor, pokud výše čistého obratu ústavu překročí deset 
milionů korun českých. V těchto případech auditor ověřuje i výroční zprávu ústavu. 
4) Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na 
vlastní správu. 
5) Ústav se nesmí bez předchozího souhlasu zakladatele účastnit na podnikání jiných osob. 
 

Čl. XII. 
Změny zakladatelského právního jednání 



 
1) O změnách zakladatelského právního jednání rozhoduje i za trvání ústavu zakladatel. 
2) Není-li rozhodování zakladatele možné, nabývá jeho práva vůči ústavu správní rada, která ke 
svému rozhodnutí o změně účelu ústavu nebo o jeho zrušení vyžaduje souhlas soudu. 
 

Čl. XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1) Zániku 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) Za účelem likvidace jmenuje správní rada bez zbytečného odkladu likvidátora, nesplní-li 
správní rada tuto povinnost, jmenuje likvidátora příslušný soud. 

3) V případě zrušení ústavu bude zůstatek z likvidace předán jiné právnické osobě, která realizuje 
obdobný účel.   

4) Nestanoví-li tato zakládací jinak, řídí se právní poměry tohoto ústavu občanským zákoníkem. 

 
Toto znění zakládací listiny bylo vyhotoveno v souladu s rozhodnutím jediného zakladatele ústavu o 

změně zakládací listiny ze dne 05.09.2022.   

 

V Hradci Králové dne 06.09.2022 

 

Ing. Daniel Suchochleb, v.r., ředitel ústavu 

 

 

 


