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ZAKLÁDACÍ LISTINA O ZALOŽENÍ  

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 
  

Ruka pro život o.p.s 
  

 
podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění 

 
 

Článek první 
ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI 

 
Jediným zakladatelem společnosti je:  
Mgr. Lenka Janištinová, narozená 5. 6. 1963, bytem Praha 5 – Zličín, Nedašovská 363/23,  
a tato zakládá podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 
v platném znění, tuto obecně prospěšnou společnost.  
 
 

Článek druhý 
NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 

 
1. Název společnosti zní: Ruka pro život o.p.s.  
2. Sídlem společnosti je: Praha.  
Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své organizační jednotky na celém území 
České republiky.  
 
 

Článek třetí 
DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 

 
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.  
 
 

Článek čtvrtý 
CÍL 

 
Společnost se zakládá za účelem poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti 
poskytování všemožné podpory fyzickým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením, fyzickým osobám s chronickým duševním onemocněním, fyzickým osobám 
ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách, fyzickým osobám v nepříznivé 
sociální situaci či s jiným sociálním handicapem, dále seniorům, dětem a mládeži (dále 
společně jen „potřebné osoby“), a to zejména v oblasti: 

a) sociální,  
b) ekonomické,  
c) kulturní,  
d) vzdělanostní.  
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Článek pátý 
DRUH POSKYTOVANÝCH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB 

 
Společnost bude poskytovat zejména tyto služby:  

 udržování, rozvoj, zvyšování svémocné schopnosti potřebných osob,  
 zvyšování vzdělanostní úrovně potřebných osob,  
 hodnotné naplňování volnočasových aktivit potřebných osob,  
 zvyšování a rozšiřování možností pracovního uplatnění potřebných osob a pomoc při 

hledání pracovního uplatnění,  
 poskytování informací a podpory potřebným osobám při jednání s veřejnými úřady i 

třetími osobami,  
 poskytování podpory při uspokojování bytové potřeby potřebným osobám, včetně 

provozování chráněného bydlení v souladu s ust. § 51 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o sociálních službách“), domovů pro osoby se zdravotním postižením v souladu s § 48 
zákona o sociálních službách a poskytování dalších asistenčních služeb s tímto 
spojených,  

 zvyšování veřejného povědomí o problémech a potřebách potřebných osob,  
 poskytování sociálního poradenství a sociálně terapeutických činností potřebným 

osobám,  
 asistence při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, při poskytnutí strany nebo pomoci při 
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a další péče o potřebné osoby,  

 zvyšování kvality života a fyzického a duševního zdraví potřebných osob včetně 
podpory jejich integrace do společenského prostředí.   
 

Společnost usiluje o naplnění stanovených cílů zejména těmito způsoby:  
 zajištěním vhodných provozních prostor, finančních prostředků a personálního 

obsazení,  
 pořádáním školení, besed, výstav, přednášek, konzultací, výukových, výcvikových, 

tréninkových programů a kursů, zájmových kroužků a jiných výchovných, 
vzdělávacích a aktivizačních činností, organizací výletů a kulturních akcí, vydáváním 
informačních letáků a publikací,  

 pořádáním vzájemných setkání potřebných osob, jakož i setkání s veřejností a 
podporou vzájemné komunikace,  

 provozováním chráněných pracovních dílen pro osoby zdravotně postižené v souladu 
se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 
s příslušnou dohodou s úřadem práce,  

 poskytováním chráněného integrovaného bydlení pro ty z potřebných osob, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení  
nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,  

 poskytováním poradenské a konzultační činnosti potřebným osobám,  
 zřizováním zařízení sociálních služeb v souladu s ust. § 34 odst. 1 a násl. zákona o 

sociálních službách, tedy zřizování center denních služeb, denních stacionářů, 
týdenních stacionářů, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro 
seniory, domovů se zvláštním režimem, chráněných bydlení, azylových domů, domů 
na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahových denních center, 
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, nocleháren, terapeutických komunit, 
sociálních poraden, sociálně terapeutických dílen, center sociálně rehabilitačních 
služeb, pracovišť rané péče, intervenčních center a zařízení následné péče,  
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 to vše na základě rozhodnutí o registraci konkrétní sociální služby, vydaného 
příslušným krajským úřadem v souladu se zákonem o sociálních službách 
a zvláštními právními předpisy,  

 provozováním vedlejších hospodářských činností, jejichž cílem bude prodej služeb a 
výrobků zhotovených potřebnými osobami v rámci jejich terapeutických aktivit, a to 
za současného splnění zásady, že veškerý případný zisk z těchto činností bude využit 
výlučně ve prospěch potřebných osob a za účelem naplňování cílů obecně prospěšné 
společnosti.  
 

 
Článek šestý 

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
 
Společnost poskytuje výše uvedené obecně prospěšné služby:  
a) výhradně potřebným osobám,  
b) v souladu s platnými právními předpisy České republiky,  
c) za stejných podmínek pro všechny potřebné osoby,  
d) společnost je oprávněna odmítnou poskytování služeb, pokud je kapacita společnosti 

zcela vyčerpána, jestliže se poskytnutí služeb příčí dobrým mravům, jestliže záměr 
nesplňuje cíle společnosti, jestliže potřebná osoba neposkytne dostatečnou součinnost 
nebo jestliže jsou dány jiné důležité důvody pro jejich odmítnutí.  

 
Za obecně prospěšné služby může společnost od potřebných osob požadovat příspěvek. 
Výše uvedené obecně prospěšné služby bude společnost poskytovat za účelem udržování, 
rozvoje, zvyšování svémocné schopnosti potřebných osob, zvyšování vzdělanostní úrovně 
potřebných osob, hodnotného naplňování volnočasových aktivit potřebných osob, zvyšování 
a rozšiřování možností pracovního uplatnění potřebných osob a pomoc při hledání pracovního 
uplatnění, poskytování informací a podpory potřebným osobám při jednání s veřejnými úřady 
i třetími osobami, poskytování podpory při uspokojování bytové potřeby potřebným osobám, 
zvyšování veřejného povědomí o problémech a potřebách potřebných osob, poskytování 
sociálního poradenství a sociálně terapeutických činností potřebným osobám, asistence při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zvyšování kvality života a fyzického a 
duševního zdraví potřebných osob, včetně podpory jejich integrace do společenského 
prostředí a dalších cílů uvedených v článku pátém zakládací listiny. Tyto služby bude 
společnost poskytovat v souladu se zněním příslušných obecně závazných právních předpisů 
a zakládací listiny.  
 
Obecně prospěšné služby budou poskytovány na území České republiky.  
 
 

Článek sedmý 
DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 
Kromě obecně prospěšných služeb uvedených v Článku pátém zakládací listiny, může Ruka 
pro život o.p.s. vykonávat tuto doplňkovou činnost:  

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  
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Článek osmý 
ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 
Orgány společnosti jsou:  
A. Správní rada,  
B. Dozorčí rada,  
C. Ředitel.  

 
 

Článek devátý 
SPRÁVNÍ RADA 

 
1. Správní rada je tříčlenná.  
2. Členy správní rady jmenuje a odvolává jediný zakladatel, a to dle své úvahy.  
3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkci člena správní rady lze zastávat 

opětovně.  
4. Prvními členy správní rady jsou:  

a) paní Zdeňka Bílková, narozená 13. 3. 1969, bytem Litomyšl, Nedošín 40, okres 
Svitavy, PSČ 570 01,  

b) MUDr. Lubomír Bláha, narozený 30. 1. 1958, bytem Litomyšl, Nedošín 40, okres 
Svitavy, PSČ 570 01,  

c) Ing. Pavel Kysilka, CSc., narozený 5. 9. 1958, bytem Hostivice, Ke Stromečkům 1360, 
okres Praha-západ, PSČ 253 01.  

5. Členství ve správní radě zaniká dle § 12 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech, v platném znění.  

6. Jediný zakladatel odvolá člena správní rady:  
a) přestane-li splňovat podmínky stanovené zákonem o obecně prospěšných 

společnostech pro výkon funkce člena správní rady,  
b) porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o obecně prospěšných 

společnostech, tuto zakládací listinu nebo případný statut či vnitřní předpisy obecně 
prospěšné společnosti,  

c) narušuje-li svým chováním či jednáním dobrou pověst obecně prospěšné společnosti,  
d) rozhodli-li jediný zakladatel o snížení počtu členů správní rady.  

7. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně.  
8. Správní rada volí ze svého středu předsedu na dobu nepřesahující tři roky. Předseda 

svolává a řídí jednání správní rady.  
9. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva její členové a k jejímu 

rozhodnutí je zapotřebí souhlasu alespoň dvou jejích členů.  
10. Jednání správní rady se mohou účastnit s hlasem poradním jediný zakladatel, členové 

dozorčí rady a přizvaní hosté.  
11. Při úkonech svěřených zákonem o obecně prospěšných společnostech do pravomoci 

správní rady, jedná jménem obecně prospěšné společnosti vždy předseda správní rady 
samostatně. Podepisování jménem obecně prospěšné společnosti při úkonech svěřených 
zákonem do pravomoci správní rady se děje tak, že k názvu obecně prospěšné 
společnosti připojí svůj podpis předseda správní rady s uvedením své funkce.  

12. Za členství ve správní radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům 
správní rady poskytovat pouze náhradu nutných výdajů do výše určené příslušným 
právním předpisem.   

13. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost 
založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem.  
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14. Působnost správní rady.  
a) Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým 

obecně prospěšná společnost:  
 nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,  
 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,  

 nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,  
 zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této 

právnické osoby.  
b) Správní rada schvaluje:  
 rozpočet obecně prospěšné společnosti,  
 řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,  
 předmět doplňkových činností (§ 17 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech v platném znění).   
c) Správní rada rozhoduje o:  
 zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 rozhoduje o 

určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,  
 přechodu práv a povinností jediného zakladatele, zemře-li jediný zakladatel, a 

nestanoví-li zakládací listina jinak.  
d) Správní rada může vydat statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje 

podrobnosti její činnosti; správní rada schvaluje změnu statutu obecně prospěšné 
společnosti, byl-li vydán.  

e) Obecně prospěšná společnost do třiceti (30) dnů ode dne vydání statutu podle 
odstavce 4, jej uloží do sbírky listin; obdobně se postupuje v případě změn statutu 
obecně prospěšné společnosti.  

 
 

Článek desátý 
DOZORČÍ RADA 

 
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.  
2. Dozorčí rada má tři členy.  
3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Funkci člena dozorčí rady lze zastávat 

opětovně.  
4. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává jediný zakladatel.  
5. Prvními členy dozorčí rady jsou:  

a) pan Tomáš Jiráček, narozený 10. 7. 1959, bytem Praha 10 – Záběhlice, Jasmínová 
2687/46, PSČ 106 00,  

b) paní Ivana Jiráčková, narozená 2. 8. 1966, bytem Neveklov, Komenského 16, okres 
Benešov,  PSČ 257 56,  

c) pan Václav Kučera, narozený 10. 8. 1959, bytem Žďár nad Sázavou, Lubušínská 
179/22, PSČ 591 01.  

6. Členství v dozorčí radě zaniká dle § 12 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech, v platném znění.  

7. Jediný zakladatel odvolá člena dozorčí rady:  
a) přestane-li splňovat podmínky stanovené zákonem o obecně prospěšných 

společnostech pro výkon funkce člena správní rady,  
b) porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o obecně prospěšných 

společnostech, tuto zakládací listinu nebo případný statut či vnitřní předpisy obecně 
prospěšné společnosti,  

c) narušuje-li svým chováním či jednáním dobrou pověst obecně prospěšné společnosti,  
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d) rozhodl-li jediný zakladatel o snížení počtu členů dozorčí rady.  
8. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu na dobu nepřesahující tři roky.  
9. Dozorčí rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně.  
10. Za členství v dozorčí radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům 

dozorčí rady poskytovat pouze náhradu nutných výdajů do výše určené příslušným 
právním předpisem.  

11. Členové dozorčí rady mají právo se účastnit jednání správní rady a rovněž se mohou po 
udělení slova, pokud o ně požádají, vyjadřovat k jakémukoliv bodu jejího jednání.  

12. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva její členové a k jejímu 
rozhodnutí je zapotřebí souhlasu alespoň dvou jejích členů.  

13. Při úkonech svěřených zákonem o obecně prospěšných společnostech do pravomoci 
dozorčí rady, jedná jménem obecně prospěšné společnosti vždy předseda dozorčí rady 
samostatně. Podepisování jménem obecně prospěšné společnosti při úkonech svěřených 
zákonem do pravomoci dozorčí rady se děje tak, že k názvu obecně prospěšné 
společnosti připojí svůj podpis předseda dozorčí rady s uvedením své funkce.  

14. Působnost dozorčí rady:  
a) dozorčí rada  
 přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně 

prospěšné společnosti,  
 nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své 

kontrolní činnosti,  
 dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a 

zakládací listinou obecně prospěšné společnosti.  
b) dozorčí rada je oprávněna:  
 nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,  
 svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné 

společnosti.  
c) členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být 

uděleno slovo, pokud o ně požádají,  
d) dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, 

ustanovení zakládací listiny 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 jediného 
zakladatele.  

 
 

Článek jedenáctý 
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI 

 
1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně 

prospěšné společnosti a jedná jejím jménem.  
2. Ředitel společnosti řídí její činnost, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou 

nebo statutem vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady.  
3. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada, dohlíží na jeho činnost, rovněž mu 

stanoví v souladu s vnitřními předpisy společnosti mzdu.  
4. Ředitel společnosti jedná jménem společnosti a podepisuje se tak, že k vytištěnému 

názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce.  
5. Ředitel společnosti je oprávněn se účastnit jednání správní a dozorčí rady společnosti 

s hlasem poradním.  
6. Do funkce ředitele společnosti jediný zakladatel navrhuje jmenovat Mgr. Lenku 

Janištinovou, narozenou 5. 6. 1963, bytem Praha 5 – Zličín, Nedašovská 363/23, s tím, 
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že bude-li ředitelkou jmenována, bude tímto odstavcem naplněn požadavek ustanovení § 
4 odst. 2, písm. g) zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 
v platném znění.  

 
 

Článek dvanáctý 
VKLADY ZAKLADATELŮ 

 
Jediný zakladatel nevkládá do společnosti žádný majetkový vklad.  
 
 

Článek třináctý 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 
1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v termínu, 

který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců ode dne skončení 
hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok.  

2. Výroční zpráva bude k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny v úředních hodinách.  
 

 
Článek čtrnáctý 

PODMÍNKY ZMĚN DRUHU POSKYTOVANÝCH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB 
 
Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb, tak jak jsou vymezeny v článku pátém, 
této zakládací listiny, mohou být měněny na základě rozhodnutí jediného zakladatele při 
splnění požadavků stanovených obecnými právními předpisy.  
 
 

Článek čtrnáctý 
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 

 
Pokud správní rada rozhodne o zrušení společnosti, určí také v tomto rozhodnutí, která jiná 
obecně prospěšná společnost bude oprávněna přijmout likvidační zůstatek. Rozhodnutí o 
zrušení společnosti musí správní rada oznámit písemně jedinému zakladateli nejméně dva 
měsíce přede dnem, ke kterému má být společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude 
platnosti. Dříve než je společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, může jediný 
zakladatel toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost společnosti 
alespoň v rozsahu, který odpovídá důvodům, pro něž bylo rozhodnutí správní rady změněno 
nebo zrušeno. Zánik společnosti se řídí §§ 7 - 9 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech, v platném znění.  
 
 

Článek patnáctý 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Nestanoví-li tato zakládací listina něco jiného, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění.  
 


