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A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 
Článek I. Založení společnosti  
1) Zakládací smlouvou ze dne 30. ledna 2012 byla založena obecně 
prospěšná společnost Česká asociace dětské jógy, o.p.s. (dále jen 
"společnost").  
2) Společnost vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných 
společností, vedeného Městským soudem v Praze oddíl I, vložka 880, tj. 
dnem 22. února 2012.   
 
Článek II. Název, sídlo a působnost  
1) Název obecně prospěšné společnosti: "Česká asociace dětské jógy, o. 
p. s."  
2) Sídlo: Kodaňská 688/30, 101 00  Praha 10 
3) Působnost: Česká republika  
 
Článek III. Doba trvání společnosti 
1) Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 
 
Článek IV. Obecně prospěšná a doplňková činnost společnosti  
1) Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby: 

a) Propagace a šíření učení dětské jógy a všech aktivit, které 
s využíváním specifických prostředků jógy vedou k všestrannému 
harmonickému rozvoji dětí, ať už fyzickému nebo osobnostnímu. 

b) Organizování kurzů a školení dětské jógy pro pedagogické 
pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví i veřejnost, vytváření 
metodiky k učení dětské jógy.  

c) Podpora cvičení s dětmi se zdravotními obtížemi.  
d) Spolupráce s odborníky a odbornými organizacemi, které mají 

obdobné cíle, a to na území České republiky i v zahraničí. 
e) Sdružování učitelů dětské jógy (semináře, konference). 
f) Publikační činnost (vydávání odborné literatury o dětské józe, 

správné výživě a životosprávě dětí). 
g) Vytváření informační sítě zaměřené na přenos zpráv a zkušeností 

mezi Českou asociací dětské jógy, laickou i odbornou veřejností a 
dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí. 

2) Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů 
rozhodnout o rozšíření či změně poskytovaných služeb. Stejně tak je 
oprávněna rozhodnout o ukončení poskytování služby, pokud o ni po 
delší dobu není dostatečný zájem. 
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3) Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, 

může společnost vykonávat i jiné činnosti ("doplňková činnost") za 
podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití 
prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah 
a dostupnost obecně prospěšných služeb.  

4) Doplňkovou činností společnost jsou: Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

5) Oprávnění správní rady podle článku III. odstavec 2. platí přiměřeně i 
pro doplňkovou činnost. 
 

Článek V. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 
1) Společnost poskytuje obecně prospěšné služby za předem stanovených 

a pro všechny uživatele stejných podmínek. 
2) Obecně prospěšné služby dle článku II. odstavec 1. písmeno a) jsou 

orientovány na širokou (laickou i odbornou veřejnost). Uskutečňují se 
především prostředky masové komunikace (tisková i elektronická 
média) včetně provozování vlastních webových stránek společnosti.  

3) Obecně prospěšné služby dle článku II. odstavec 1. písmeno b) jsou 
orientovány především (ne však výlučně) na odbornou veřejnost.  
Uskutečňují se především těmito formami: 

- navzájem navazující kurzy pro cvičitele jógy. 
- pravidelné i nepravidelné kurzy či semináře pro zájemce o 

dětskou jógu, pořádané na celém území České republiky, a to 
případně i na klíč dle potřeb klienta. 

- zvláštní semináře pro mateřské a základní školy, pořádané 
v místě jejich sídla. 

4) Obecně prospěšné služby dle článku II. odstavec 1. písmeno c) jsou 
orientovány zejména na děti s různými zdravotními obtížemi a jejich 
rodinné příslušníky, a dále na odbornou (zdravotnickou i pedagogickou) 
veřejnost. Uskutečňují se především formou spolupráce s odborníky a 
specializovanými zdravotními zařízeními a školení zdravotnických 
pracovníků. 

5) Obecně prospěšné služby dle článku II. odstavec 1. písmeno d) se 
uskutečňují zejména formou výměny informací, poznatků a zkušeností 
s odborníky (organizacemi), kteří (které) mají obdobné cíle jako 
společnost. 

6) Obecně prospěšné služby dle článku II. odstavec 1. písmeno e) jsou 
orientovány na učitele dětské jógy, jimž společnost poskytuje možnost 
vzájemně si předávat zkušenosti, vzdělávat se, a také příležitost ke 
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konzultaci konkrétních případů, se kterými se během své praxe 
setkávají. 

 
7) Obecně prospěšné služby dle článku II. odstavec 1. písmeno f) jsou 

orientovány na širokou odbornou i laickou veřejnost a budou se 
realizovat formou vydávání libovolných tištěných (knihy, časopisy, 
informační brožury, letáky etc.) nebo elektronických (elektronické 
knihy, časopisy, e-mailové zpravodaje etc.) médií. 

8) Obecně prospěšné služby dle článku II. odstavec 1. písmeno g) 
spočívají ve vytvoření a provozování elektronické informační sítě pro 
přenos zpráv a zkušeností mezi jejími uživateli z řad (především) 
odborné veřejností. Za síť se považují zejména počítače, servery, 
webové stránky, softwarové aplikace (programy) a další hmotné i 
nehmotné komponenty sloužící k zajištění funkční komunikace a 
přenosu informací. 

9) Bližší podmínky poskytování obecně prospěšných služeb společnosti 
stanoví svým rozhodnutím ředitel společnosti po projednání se správní 
radou. S podmínkami poskytování služeb musí být každý uživatel 
předem seznámen.  

10) Obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány i za 
úplatu, zejména pokud nebudou prostředky na jejich poskytování 
získány z dotací, grantů či darů. Ceny se stanoví pro příjemce 
jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví zpravidla 
tak, aby byly pokryty alespoň náklady spojené s poskytováním dané 
služby. Ceník služeb bude společností zveřejněn a každý uživatel s ním 
musí být předem seznámen. 

11) V případě požadavku na poskytnutí služby, která není součástí ceníku, 
bude cena stanovena individuálně na základě analýzy a ocenění 
nákladů na její poskytnutí. 

 
 
B. VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI  
 
Článek VI. Orgány společnosti  
1) Orgány společnosti jsou: 

a) správní rada 
b) dozorčí rada 

2) Statutárním orgánem společnosti je:  
a) Ředitel  
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Článek VII. Správní rada  
1) Správní rada je orgánem společnosti. 
2) Správní rada má 3 členy.  
3) Správní radu jmenují zakladatelé. V případě, že zakladatelé ani přes 

písemnou výzvu ředitele, správní nebo dozorčí rady nejmenují 
chybějícího člena správní rady do 60 dnů po doručení této výzvy, zvolí 
nového člena správní rady samotná správní rada hlasy obou zbývajících 
členů. 

4) Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství je 
možné. 

5) Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí 
zasedání správní rady.  

6) Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 
zákona č. 248/1995 Sb., zejména:  
i) 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 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. 
ii) Schvaluje:  

a) rozpočet společnosti, 
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu 

společnosti, 
c) předměty obecně prospěšných služeb a doplňkových činností 

společnosti. 
iii) Rozhoduje o: 

a) zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně 
prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek, 

b) přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zanikne-li 
jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný 
zakladatel. 

7) Rozhodnutí dle bodu iii) přijímá správní rada hlasy všech svých 
členů. 

8) Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. 
9) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 

jejích členů. 
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10) Zakladatelé mají právo odvolat člena správní rady v případě, že jeho 
jednání je v rozporu se zákonem, touto zakládací smlouvou, statutem 
či vnitřními předpisy společnosti, nebo je v rozporu se zájmy 
společnosti. Za jednání v rozporu se zájmy společnosti se výslovně 
považuje i takové jednání člena správní rady, které poškozuje dobrou 
pověst samotného tohoto člena, ačkoli třeba nijak nesouvisí s jeho 
členstvím ve správní radě, je-li (alespoň potenciálně) způsobilé 
poškodit také dobré jméno společnosti. 

 
Článek VII. Dozorčí rada 
1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 
2) Správní rada má 3 členy.  
3) Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství je možné. 
4) O jmenování a odvolání členů dozorčí rady platí přiměřeně ustanovení 

této zakládací smlouvy týkající se správní rady. 
 
Článek VIII.  Ředitel  
1) Ředitel je statutárním orgánem společnosti.  
2) Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která také určuje 

výši jeho odměny.  
3) Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je 

bezúhonná.  
4) Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, 

zakládací smlouvou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní 
nebo dozorčí rady společnosti. 

 
Článek IX.  Odměňování členů orgánů a ředitele společnosti 
1) Členům správní a dozorčí rady a řediteli společnosti lze za výkon jejich 

funkce vyplácet odměnu.  
2) O výši a způsobu stanovení odměny členů dozorčí rady a ředitele 

rozhoduje správní rada. O výši a způsobu stanovení odměny členů 
správní rady rozhodují zakladatelé.  

3) Výše i způsob stanovení odměny jednotlivých členů správní a dozorčí 
rady se může lišit. 

4) Podmínkou výplaty jakékoli odměny za výkon funkce je existence 
platné a účinné písemné smlouvy mezi příjemcem odměny a 
společností. 
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C. PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET  
 
Článek IX. Hospodaření společnosti  
1) Společnost hospodaří s majetkem:  

a) získaným vkladem zakladatele  
b) získaným po dobu existence společnosti v souladu s předmětem její 

činnosti a z jiné dani nepodléhající činnosti: přijaté dary, dotace, 
příjmy z poskytování obecně prospěšných služeb,  

c) získaným z výnosů doplňkové činnosti: pořádáním odborných kurzů, 
školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, 
vydavatelskou a nakladatelskou činností, specializovaným 
maloobchodem a obchodem se smíšeným zbožím  

2) Společnost vede účetnictví. V účetnictví musejí být důsledně odděleny 
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) Předseda správní rady pověří ředitele společnosti sestavením roční 
účetní uzávěrky za kalendářní rok nejpozději do 31. března 
následujícího kalendářního roku. Po přezkoumání ji schválí správní 
rada.  

4) Zakladatelé vkládají do společnosti peněžitý vklad v celkové výši 
150.000 Kč. Zakladatelé jmenují správcem vkladu Olgu Tajovskou, r.č. 
706104/0052, trvale bytem Boční I. 19/920, 141 00  Praha 4. 

 
Článek X. Rozpočet  
1) Návrh rozpočtu na kalendářní rok sestaví ředitel o.p.s., který jej 

předloží k připomínkování a schválení správní radě.  
2) Rozpočet musí být rozčleněn na příjmy a výdaje spojené s 

poskytováním obecně prospěšných služeb a na příjmy a výdaje spojené 
se správou společnosti.  

3) Součástí rozpočtu je odhad příjmů z doplňkové činnosti a plán jejich 
rozdělení do výdajových kapitol rozpočtu.  

 
Článek XI. Výroční zpráva  
1) Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a 

hospodaření v době stanovené správní radou, nejpozději však šest 
měsíců od skončení účetního období.  

2) Obsah výroční zprávy stanoví zákon. Správní rada může rozhodnout o 
zveřejnění dalších údajů. 
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3) Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v 
úředních hodinách stanovených společností. Společnost také výroční 
zprávy v souladu se zákonem zakládá do sbírky listin rejstříkového 
soudu. 

 
Článek XII. Zrušení společnosti 
1) V případě zrušení společnosti bude likvidační zůstatek převeden na 

jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady. 
 
Článek XIII. Rozhodování zakladatelů 
1) Ve všech věcech týkajících se společnosti (jmenování/odvolání orgánů 

společnosti, změna této smlouvy aj.) rozhodují všichni žijící/existující 
zakladatelé jednomyslně. Není-li však možno dosáhnout 
jednomyslného rozhodnutí, postačí, souhlasí-li s rozhodnutím 
nadpoloviční většina žijících/existujících zakladatelů. V každém případě 
však musí být všichni zakladatelé o potřebě přijetí daného rozhodnutí 
vyrozuměni, tj. nesmí jim být možnost rozhodování svévolně odepřena. 
Vyrozumění se provádí zpravidla písemně, a to vždy tak, aby mezi 
dnem odeslání vyrozumění na adresu zakladatele uvedenou v rejstříku 
obecně prospěšných společností a dnem, kdy bude rozhodováno, 
uplynulo nejméně 15 dní. 

 
 
D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
Článek XII.  
1) Tyto stanovy jsou vydány správní radou, dle § 13 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech v platném 
znění.  
2) Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány správní radou nebo 
ředitelem společnosti.  
 
 
 
V Praze 4. července 2012 
 
 
 

…………………………………… ………           …………………………………………… 
podpis člena správní rady     podpis člena dozorčí rady 


