
Statut
společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.

PPrreeaammbbuullee

Společnost Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.  je zapsána v rejstříku obecně
prospěšných společností vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v  oddíle O,
vložce 155.

V souladu s § 13 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a doplnění
některých zákonů vydává správní rada společnosti tento

statut

Čl. I
Název, sídlo a IČ společnosti

1. Název zní: Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.
(dále jen “společnost”)

2. Sídlo společnosti: Jelení 9, 118 00  Praha 1-Hradčany

3. IČ: 26128055

Čl. II
Zřizovatel společnosti

Společnost byla zřízena Nadací pro současné umění Praha, se sídlem Jelení 9, 118  00  Praha 1

Čl. III
Doba trvání společnosti:

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Čl. IV
Druh poskytovaných služeb

1. Společnost bude:
a) zajišťovat dokumentaci českého současného umění
b) poskytovat služby knihovny katalogů a časopisů v oblasti současného umění
c) zajišťovat residenční program pro umělce
d) zprostředkovávat údaje mezinárodní databáze příležitostí pro umělce a teoretiky
e) organizovat výstavy výtvarného umění
f) zajišťovat realizaci uměleckých děl
g) zajišťovat účast umělců na konferencích a výstavách
h) zajišťovat služby počítačové laboratoře

4. Správní rada může rozhodnout o rozšíření okruhu poskytovaných služeb, pokud o ně
veřejnost ve vztahu ke společnosti projeví zájem.

5. Nebude-li o některou ze služeb společnosti zájem po dobu delší 6 měsíců, může správní rada



Čl. V
Podmínky poskytování služeb

1. Dokumentace českého současného umění bude realizována podle metody dokumentačního
centra Artist_s Space v New Yorku a ostatních dokumentačních center programu Percentage
for Art, praktikovaného v USA, Kanadě a ve Velké Británii. Dokumentace bude přístupná
široké veřejnosti.

2. Služby knihovny budou poskytovány široké odborné i laické veřejnosti. Součástí knihovny
bude i videotéka.

3. Rezidenční program bude poskytován umělcům na základě přihlášek, a to v pořadí umístění
ve výběrovém řízení.  Podmínky výběrového řízení společnost zveřejní s nejméně dvouměsíční
lhůtou před  podáváním přihlášek

4. Organizaci výstav bude společnost zajišťovat s cílem obohatit českou uměleckou scénu o
inovační tvorbu českých i zahraničních umělců. Výstavní program se bude opírat o
rozhodnutí Grantové rady NSU Praha

5. Realizaci uměleckých děl bude společnost zajišťovat na základě objednávek zájemců o
umělecká díla. Společnost vyhledá umělce  a  vytvoří veškeré podmínky pro realizaci díla na
základě požadavků klientů.

6. Služby počítačové laboratoře budou poskytovány umělcům a uměleckým institucím podle
umístění ve výběrovém řízení. Podmínky pro účast ve výběrovém řízení zveřejnění společnost
nejméně dva měsíce před termínem pro podávání přihlášek.

7. Účast na rezidenčním programu bude realizována za úplatu. Výši úplaty stanoví správní rada
při vyhlášení výběrového řízení, zveřejní je stejným způsobem jako podmínky výběrového
řízení a dále s sídle společnosti. Správní rada může stanovit, že i ostatní služby společnosti
poskytují za úplatu. Služby budou poskytovány za úplatu zejména v případech, kdy nebudou
získány prostředky v dostatečné výši zajišťující možnost jejich bezúplatného poskytování. Výši
úplaty je povinna zveřejnit a sídle společnosti a v materiálech společnosti, týkajících se
jednotlivých druhů služeb. Výše úplaty se stanoví tak, aby pokrývala náklady spojené s
poskytnutím služby.

Čl. VI
Doplňková činnost

1. Vedle obecně prospěšných služeb může společnost vykonávat tuto doplňkovou činnost:
Jazykové a odborné kurzy pro umělce a umělecké mahažery.

2. Doplňková činnost může být v souladu se zákonem prováděna pouze za předpokladu, že to
není na úkor poskytování obecně prospěšných služeb a že je přitom majetek společnosti
využit účinněji.

3. V účetnictví vykazuje společnost příjmy z doplňkových činností a náklady na ně vynaložené
odděleně od ostatních příjmů a výdajů.

Čl. VII
Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:
a) správní rada
b) dozorčí rada
c) ředitel.



Čl. VIII
Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Seznam členů správní rady s určením jejich
funkčního období je nedílnou součástí statutu Společnost.

2. Správní rada má 3 členy.

3. Správní rada je jmenována zakladatelem.

4. Funkční období člena správní rady je tříleté.

5. Žádný člen nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí období a po šesti letech členství
může být znovu jmenován pouze po uplynutí dalšího roku.

6. Správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu nepřesahující tři roky. Předseda svolává
a řídí zasedání správní rady.

7. Jménem společnosti jedná předseda správní rady. Podepisování se děje tak, že k napsanému
nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis.

8. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s
výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.

9. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 odst. 1 písm. a-i)
zákona č. 248/1995 Sb. a dále o:
a) změně a doplnění statutu společnosti,
b) termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než do 30.6.
c) rozsahu plným mocí ředitele společnosti,
d) zřízení poboček na území ČR,
e) změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností,
f) koncepci akcí zajišťovaných společností,
g) programech společnosti,
h) vyhlášení výběrového řízení na rezidenční program,
i) výši úplaty za služby společnosti.

10. Správní rada bude svolávána dvakrát ročně, v březnu a září.

11. Správní rada je usnášeníschopná za účasti alespoň dvou jejích členů a za předpokladu, že
třetí člen písemně svoji neúčast zdůvodnil. Není-li správní rada úplná, mohou její přítomní
členové rozhodnout o odložení jednání na pozdější termín, nejvíce však o jeden měsíc.

12. Správní rada po vzájemné dohodě všech svých členů může jednat s použitím elektronických a
telekomunikačních prostředků nebo použitím poštovního styku. V takovém případě musí
zápis z jednání správní rady nebo přijaté dokumenty následně ověřit svým podpisem všichni
členové správní rady. Podpis může být sdělen pomocí faksimile.

13. Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti, o zřízení poboček
společnosti, a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek  všemi členy správní
rady. V ostatní věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.

14. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

15. Z jednání správní rady musí být pořízen písemný zápis shrnující závěry ke všem bodům. Zápis
ředitel společnosti rozešle všem členům správní rady.

16. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li
zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.



Čl. IX
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
 
2. Dozorčí rada má 3 členy.
 
3. Funkční období dozorčí rady je tříleté.
 
4. Dozorčí radu jmenují zakladatelé.
 
5. Dozorčí rada :

 a) kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
 b) alespoň jednou ročně předkládá správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti,
 c) dohlíží na dodržování zákonů, zakladatelské smlouvy a statutu  při činnosti společnosti.
 

6. Dozorčí rada je oprávněna
 a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje.
 b) svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.

 
7. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si přejí,

mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, avšak nemají právo hlasovat.
 
8. Dozorčí rada informuje správní radu o každém zjištěném porušení zákona nebo ustanovení

této zakladatelské smlouvy  nebo statutu společnosti, o jakýchkoli nehospodárných postupech
a jiných nedostatcích v činnosti společnosti.

Čl. X
Ředitel společnosti

1. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada a určuje výši jeho odměny. Ředitel je z
výkonu své funkce odpovědný správní radě.

2. Řediteli přísluší zejména:

a) obstarávat běžné záležitosti řízení společnosti
b) obstarávat financování společnosti
c) zastupovat společnost v rozsahu plných mocí, které  mu udělí správní rada
d) vykonávat usnesení správní rady.
 

3. Ředitel je oprávněn zúčastňovat se všech schůzí obou orgánů společnosti kromě výjimečných
situací, kdy může být požádán, aby opustil schůzi.

4. Ředitel v rámci řídící činnosti vykonává ve vztahu k pracovníkům společnosti funkci vedoucího
organizace.

Čl. XI
Vklad zakladatele

Zakladatel vkládá do společnosti vklad ve výši 1.000,- Kč.
 
 

Čl. XII
Výroční zpráva

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době
stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období,
kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti.

2. Výroční zpráva obsahuje zejména údaje stanovené § 21 zákona č. 248/1995 Sb.



3. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách
společnosti.

Čl. XIII
Zrušení společnosti

1. Zrušení společnosti může správní rada navrhnout zakladateli v případě, že zjevně není po
dobu jednoho roku zájem o žádnou z poskytovaných obecně prospěšných služeb nebo
v případě, kdy je třeba podat návrh na konkursní řízení pro předlužení a platební
neschopnost společnosti.

2. V rozhodnutí o zrušení společnosti musí správní rada uvést termín, ke kterému je zrušení
navrhováno, určit osobu likvidátora a stanovit, které jiné obecně prospěšné společnosti
s obdobným posláním má být nabídnuto převzetí případného likvidačního zůstatku po
vyrovnání závazků společnosti.

3. Odměnu likvidátora stanoví správní rada v návrhu na zrušení společnosti.

4. Zakladatel je povinni přijmout návrh správní rady nebo pozastavit jeho provedení písemným
stanoviskem nejpozději do dvou týdnů od doručení rozhodnutí správní rady o návrhu na
zrušení společnosti.

5. Pokud zakladatel pozastaví výkon rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti, je  povinen
zajistit ve smyslu zákona nezbytné činnosti společnosti a stanoví jiný termín pro zrušení.

XIV
Závěrečná ustanovení

1. Tento statut byl schválen správní radou společnosti dne 6. dubna 2000.

2. Tento statut se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zakladatel společnosti
a dva zůstanou založeny v dokumentaci společnosti.

V Praze dne

Za správní radu:



Příloha č. 1
Statutu společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.

Členy správní rady jsou:
 
 předseda:
 Václav Marhoul
 r.č.: 60 01 30/0998
 trvalým pobytem Dačického 12/1227, 140 00 Praha 4
 
 Theodor Pištěk
 r.č.: 32 10 25 /085
 trvalým pobytem Sportovní 302  251 62 Mukařov

 
 Karel Schwarzenberg
 r.č.: 37 12 10/092
 trvalým pobytem: Sýkořice-Dřevíč 83, 267 05 Nižbor

 

Členy dozorčí rady jsou:
 

 Ladislav Šťastný
 r.č.: 510204/035
 trvalý pobyt: Lounských 3/188, 14 000 Praha 4

 
 
 Charlotte Kotíková
 r.č.: 40 62 13 / 064
 trvalým pobytem  Maltézské náměstí 15, 118 00  Praha 1
 
 
 Michal Mikula
 r.č.: 65 10 30 / 1226
 trvalým pobytem: čp. 1153  739 95  Bystřice nad Olší

 


