Společnost Petra Parléře, o.p.s.
STATUT
Společnost Petra Parléře, o.p.s. byla zřízena dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č.
208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č.231/2010 Sb.

I.
Název společnosti
Společnost Petra Parléře, o.p.s.
(dále jen „společnost“)
II.
Založení společnosti
Společnost byla založena zakládací smlouvou dne 17. března 2004. Zakladateli jsou Allan
Gintel a Jiří Oberfalzer.
III.
Sídlo společnosti
160 00 Praha 6, Mlýnská 60/2
IV.
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
1. Podpora aktivit směřujících k obnově a humanizaci lidských sídel, ochraně kulturního
dědictví a péči o veřejný prostor.
2. Pořádání urbanisticko-architektonických soutěží, seminářů a vzdělávacích projektů se
zaměřením na šíření znalostí o architektuře.
3. Vydávání publikací a pořádání architektonických výstav.
V.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
1. Společnost poskytuje své služby jednak prostřednictvím urbanistickoarchitektonických soutěží, poradenských a vzdělávacích projektů a aktivit
poskytovaných za úplatu nebo s finanční podporou společnosti.
2. Společnost je vyhlašovatelem obecně prospěšné veřejné urbanisticko-architektonické
soutěže o Cenu Petra Parléře. Jde o specifický, obecně prospěšný projekt, umožňující
obcím a městům získat urbanistické či architektonické studie a to na základě
přihlášených a prostřednictvím výběrového řízení do soutěže přijatých zadání. Soutěž
je vyhlašována každoročně. Pravidla pro pořádání této soutěže stanovuje Správní rada
po konzultaci s Hodnotitelskou radou.
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VI.
Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
VII.
Ředitel
1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí ji a jedná jejím jménem. Ředitele
společnosti jmenuje a odvolává správní rada.
2. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost
k právním úkonům. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady, je však
oprávněn zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.
3. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru.
4. Podmínky k výkonu této funkce, a to včetně odměňování, stanoví správní rada.
VIII.
Správní rada
1. Správná rada má nejméně 3 členy. Počet členů správná rady musí být dělitelný třemi,
opětovné členství ve správní radě je možné.
2. Členy správní rady jmenují zakladatelé.
3. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Správní radu
svolává předseda, který rovněž řídí její jednání. V případě nepřítomnosti předsedy řídí
zasedání správní rady místopředseda.
4. Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
5. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
K rozhodnutí je třeba souhlas většiny přítomných, při rovnosti hlasů rozhoduje.
6. Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat předseda nebo místopředseda
správní rady a ředitel společnosti.
7. 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.
8. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období
b) úmrtím
c) odstoupením
d) odvoláním
9. Zakladatelé odvolají člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro
členství podle § 10 odst. 3 nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně tento
zákon, zakládací listinu nebo statut společnosti nebo z jiných důvodů stanovených
v zakládací listině.
10. 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 není-li zakladatel
a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady obec
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příslušná podle sídla společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě
dozorčího orgánu.
11. Na uvolněná místa členů správní rady jmenují zakladatelé nejpozději do 60 dnů nové
členy. 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.
12. Správní rada se zavazuje vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti
statut, kterým se podrobněji upravuje vnitřní organizace společnosti. Údaje ve statutu
musí být v souladu s údaji v zakládací listině.
13. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým
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 zakázky6),
c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této
právnické osoby.
14. Správní rada schvaluje:
a) rozpočet společnosti,
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
c) předmět doplňkových činností (§ 17)
d) soutěžní podmínky urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře,
e) složení Hodnotitelské rady.
15. Správní rada rozhoduje o:
a) zrušení společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 rozhoduje o určení 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,
c) vydání statutu společnosti a jeho změnách.
16. Společnost do 30 dnů ode dne vydání statutu jej uloží do sbírky listin1); obdobně se
postupuje v případě změn statutu společnosti.
IX.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a má nejméně tři členy.
2. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
3. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
K rozhodnutí je třeba souhlas většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
4. Dozorčí radu jmenují zakladatelé.
5. Dozorčí rada:
a) přezkoumává roční řádnou i mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu
společnosti,
b) nejméně jedenkrát ročně podávat zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své
kontrolní činnosti,
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c) dohlíží na to, zda společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou
společnosti.
6. 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 vyžaduje zájem společnosti.
7. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být
uděleno slovo, pokud o ně požádají.
8. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení
zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další
nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo
správní radě lhůtu ke zjednání nápravy.
X.
Hodnotitelská rada
1. Hodnotitelská rada plní funkci poroty urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu
Petra Parléře a současně je odborným konzultantem správní rady a ředitele
společnosti v oblasti architektury a urbanismu. Může mít maximálně 11 členů.
2. Funkční období Hodnotitelské rady je dvouleté.
3. Členy Hodnotitelské rady jmenuje správní rada.
XI.
Sekretariát
1. Činnost společnosti zajišťuje její sekretariát, je-li zřízen. Za jeho činnost odpovídá
ředitel. V případě, že tato funkce není dočasně obsazena, jeho činnost řídí pověřený
člen správní rady.
2. Počet pracovníku sekretariátu, jejich mzdy a platy stanoví správní rada podle platných
mzdových předpisů.
XII.
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 obecně prospěšnými službami
a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou společnosti.
2. Řádnou a mimořádnou účetní závěrku musí mít společnost ověřenu auditorem
v případě, že:
a) je příjemcem dotace nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce,
případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž
celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována,
jeden milion Kč, nebo
b) ve výši čistého obratu překročil deset milionů Kč.
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XIII.
Zrušení, likvidace a zánik společnosti
1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení
s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení společnosti
sloučením, splynutím či rozdělením; pro zánik zrušené společnosti, jakož i pro převod
práv a závazků platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku obdobně.
2. Společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností,
rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti.
3. Společnost se zrušuje:
a) uplynutím doby, na kterou byla založena;
b) dosažením účelu, pro který byla založena;
c) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti nebo rozdělením
na dvě společnosti;
d) sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na
dvě společnosti;
e) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto
rozhodnutí nabude právní moci;
f) prohlášením konkurzu na její majetek.
4. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) musí správní rada oznámit písemně
zakladatelům nejméně dva měsíce před dnem, ke kterému má být společnost zrušena,
jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je společnost podle rozhodnutí
správní rady zrušena, mohou zakladatelé toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí
však současně zajistit činnost alespoň v rozsahu, který umožní plnění závazků
společnosti.
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 společnosti na likvidaci,
případně i na jmenování likvidátora jsou v takovém případě neúčinné.
6. Soud na návrh státního orgánu, zakladatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem,
rozhodne o zrušení společnosti a o její likvidaci, jestliže:
a) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady společnosti;
b) nebyly jmenovány orgány společnosti a dosavadním orgánům skončilo funkční
období před více než rokem;
c) společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v zakládající listině po
dobu delší než šest měsíců;
d) provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně k ohrožení
kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování
byla společnost založena;
e) společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu se
zákonem;
f) společnost porušuje ustanovení tohoto zákona.
7. Soud může stanovit lhůtu k odstranění příčin, po kterou bylo zrušení společnosti
navrženo.
8. Není-li zakladatel, vstupuje do jeho práv a povinností jeho právní zástupce.

Statut Společnosti Petra Parléře, o.p.s.

5

9. Likvidace společnosti se řídí § 9 zák.č. 246/1995 sb. v platném znění.
10. Zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce anebo zemře-li jediný zakladatel,
rozhodne správní rada do 6 měsíců ode dne, kdy se o zániku nebo smrti zakladatele
doví, o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou
osobu, nestanoví-li zakládací listina jinak; s tímto přechodem musí vyslovit předchozí
souhlas dozorčí rada. Nerozhodne-li správní rada ve lhůtě podle věty první o přechodu
práv a povinností zakladatele na jinou osobu, rozhodne na návrh člena dozorčí rady
obecně prospěšné společnosti anebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez
návrhu soud. Osoba, na kterou přechází práva a povinnosti zakladatele, musí s tímto
přechodem vyslovit souhlas.
______________
1)

6)

§ 27 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12 odst. 6 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č.
76/2008 Sb.

Změny provedené v tomto statutu vydaném 31. ledna 2007 byly schváleny správní radou
Společnosti Petra Parléře, o.p.s. dne 26. dubna 2011 a tím dány do souladu se zákonem
č. 248/1995 sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

V Praze dne 3. května 2011

Jiří Oberfalzer v.r.
Předseda Správní rady
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