Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti
META, o.p.s – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Čl. I
Název a sídlo společnosti
1. Název zní: META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
(dále jen "společnost")
2. Sídlo společnosti: Ječná 546/17, 120 00 Praha 2
Čl. II
Působnost společnosti
1. Společnost působí v České republice a v zahraničí.
2. Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své pobočky bez právní
subjektivity na celém území České republiky.
3. Společnost je nevýdělečnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle.
Čl. III
Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
Čl. IV
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
1. Účel společnosti je: aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek
podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání,
které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti.
2. Společnost realizuje a poskytuje tyto obecně prospěšné služby:
a) sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – odborné
sociální poradenství cizincům v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění,
b) vzdělávací aktivity pro cizince a žáky s odlišným mateřským jazykem (dále
„žáci s OMJ“),
c) volnočasové aktivity pro cizince a žáky s OMJ,
d) podporu při využívání efektivních nástrojů integrace cizinců (např. využití
komunitního tlumočení),
e) vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky,
f) vzdělávání dalších odborníků v oblasti vzdělávání žáků s OMJ, jejich začleňování
do českého vzdělávacího systému a v oblasti multikulturní výchovy,
g) vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků,
h) poradenství a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům při začleňování
žáků s OMJ do všech stupňů vzdělávání,
ch) podporu při zavádění podpůrných opatření, tj. institut asistenta pedagoga,
využívání individuálních vzdělávacích plánů, při začleňování žáků s OMJ do
vzdělávání
i) provozování informačního portálu Inkluzivní škola a případně dalších médií
zaměřených na začleňování žáků s OMJ do českého vzdělávacího systému,

j) organizaci, podporu a poskytování dobrovolnických služeb v souladu
s akreditovaným dobrovolnickým programem (např. individuální a skupinové
doučování, volnočasové aktivity, asistence klientům při jednání na úřadech),
k) monitoring dodržování práv migrantů a jejich rovného přístupu ke vzdělávání a
na pracovní trh,
l) publikační činnost,
m) osvětovou činnost spočívající ve zvyšování informovanosti veřejnosti o migraci
a vzdělávání a zaměstnávání cizinců,
n) mezinárodní spolupráci se zahraničními organizacemi a institucemi působícími
v obdobných programových oblastech.
3. Druh služeb uvedených odst. 1 tohoto článku lze měnit rozhodnutím správní rady
s předchozím souhlasem zakladatelek.
Čl. V
Podmínky poskytování služeb
1. Společnost poskytuje služby dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za těchto podmínek,
přičemž služby jsou poskytovány všem osobám, které o jejich poskytnutí projeví
zájem tím, že o poskytnutí služby požádají písemně, e-mailem či osobně u
společnosti v jejím sídle, pokud v tomto článku není uvedeno jinak. Služby
společnosti budou poskytovány všem zájemcům v pořadí, ve kterém projeví
zájem o poskytnutí služby, až do vyčerpání kapacit společnosti, za těchto
podmínek:
a) služby společnosti jsou poskytovány těmto skupinám uživatelů: cizincům bez
rozdílu věku, pobytu a země původu, pedagogickým pracovníkům všech typů škol,
odborné veřejnosti, laické veřejnosti,
b) služby společnosti jsou poskytovány tuzemským i zahraničním fyzickým i
právnickým osobám,
c) služby jsou poskytovány nediskriminačním způsobem, tj. bez ohledu na pohlaví,
věk, rasu, národnost, barvu pleti, společenské postavení, politickou orientaci,
vzdělání, povolání, zdravotní postižení, sexuální orientaci, náboženské vyznání při
splnění podmínek pro poskytnutí služby obecně závaznými právními předpisy,
d) bližší podmínky poskytování jednotlivých služeb v rámci podmínek stanovených
touto zakládací smlouvou může stanovit ředitel společnosti,
e) služby mohou být poskytovány i za úplatu s tím, že cena bude stanovena tak, aby
pokryla náklady spojené s poskytováním služby; ceník služeb bude veřejně
přístupný na internetových stránkách společnosti a každý klient s ním bude rovněž
osobně seznámen při první schůzce, kde projeví zájem o službu,
f) podmínky poskytnutí služby podle této smlouvy a dostupné kapacity společnosti
musí být veřejně přístupné každému potenciálnímu zájemci o službu na
internetových stránkách společnosti,
g) podmínky poskytování jednotlivých služeb musí být stejné pro všechny potenciální
zájemce a uživatele.
2. Správní rada společnosti je oprávněna upravit podmínky poskytovaných služeb se
souhlasem zakladatelek.
3. Kvalita, množství a rozsah poskytované obecně prospěšné služby se řídí interními
předpisy, standardy kvality společnosti či metodikami dle druhu činnosti, které
schvaluje ředitel společnosti.

Čl. VI
Doplňková činnost
1. Kromě obecně prospěšných služeb může společnost realizovat doplňkovou činnost.
Doplňková činnost smí být vykonávána jen za podmínky, že doplňkovou činností
bude dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a
zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných
služeb.
2. Společnost bude vykonávat tyto doplňkové služby:
a) zprostředkování zaměstnání za podmínek stanovených zákonem č. 435/2004
Sb., zákon o zaměstnanosti
3. Správní rada společnosti je oprávněna upravit nebo doplnit doplňkové činnosti na
návrh ředitele s předchozím souhlasem zakladatelek.
Čl. VII.
Postavení zakladatelek
1. Pokud tato zakládací smlouva vyžaduje, aby zakladatelky daly k úkonu souhlas či
aby rozhodly, budou zakladatelky rozhodovat následujícím způsobem. K udělení
souhlasu či rozhodnutí zakladatelek je třeba, aby pro udělení souhlasu či pro
rozhodnutí hlasovaly alespoň dvě zakladatelky. Zakladatelky rozhodují osobně na
své schůzi, ze které bude pořizován písemný zápis, anebo písemně dopisem
adresovaným zbylým zakladatelkám.
2. Při hlasování zakladatelek mimo jejich schůzi se postupuje takto. Návrh
rozhodnutí zašle kterákoliv zakladatelka zbylým dvěma zakladatelkám s výzvou
k vyjádření se k tomuto návrhu s uvedením lhůty k zaslání písemného vyjádření.
Tato písemná vyjádření zasílají zakladatelky té z nich, která návrh zaslala.
Nevyjádří-li se zakladatelka v uvedené lhůtě, platí, že s návrhem souhlasí.
Výsledek hlasování pak oznámí zakladatelka, která návrh podala, zbývajícím
zakladatelkám písemně.
3. Pokud se minimálně dvě zakladatelky stanou po dobu minimálně šesti (6) měsíců
po sobě jdoucích nezpůsobilými vykonávat své úkoly podle této zakladatelské
smlouvy, bude po dobu jejich nezpůsobilosti rozhodovat a vykonávat úkoly
zakladatelek zbývající zakladatelka. Pokud budou k výkonu úkolů zakladatelek
podle této zakládací smlouvy po dobu delší než šesti (6) měsíců nezpůsobilé
všechny zakladatelky, může správní rada přijmout nadpoloviční většinou všech
členů usnesení, podle kterého bude správní rada vykonávat úkoly a postavení
zakladatelek až do doby, než bude alespoň jedna zakladatelka způsobilá
vykonávat své úkoly dle této zakladatelské smlouvy. Správní rada není oprávněna
rozhodovat o dodatcích této zakladatelské smlouvy.
4. Nezpůsobilostí k výkonu úkolů zakladatelky se rozumí nezpůsobilost dle
občanskoprávních předpisů, a dále stav, kdy zakladatelka není schopna
součinnosti s ostatními zakladatelkami (rozhodování, účast na schůzkách) pro
pobyt v zahraniční, dlouhodobou závažnou nemoc anebo jiný obdobně závažný
důvod.
5. Není-li zakladatel, vstupuje do jeho práv a povinností jeho právní nástupce.
6. Zakladatelky se dohodly, že každá z nich může svá zakladatelská práva a
povinnosti převést na jinou osobu anebo se vzdát svých práv a povinností

zakladatele. V případě takového postupu musí v postavení zakladatele zůstat
minimálně jedna osoba.
Čl. VIII
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
a) správní rada,
b) dozorčí rada,
c) ředitel.
Čl. IX
Správní rada
1. Členy správní rady jmenují a odvolávají zakladatelky.
2. Správní rada má devět (9) členů.
3. Funkční období členů správní rady je tříleté.
4. Členové správní rady mohou být opakovaně členy správní rady v dalších funkčních
obdobích.
5. Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání
správní rady. Předseda je povinen svolat zasedání správní rady, pokud jej o to
požádá alespoň třetina členů správní rady, zakladatelky anebo dozorčí rada, a to
tak, aby se správní rada sešla do třiceti (30) dnů ode dne doručení žádosti. Pokud
tak předseda správní rady neučiní, jsou oprávněni svolat správní radu ti, kteří o
její svolání požádali předsedu správní rady.
6. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením
či odvoláním.
7. Odstoupení z funkce člena správní rady musí mít písemnou formu a být
adresováno zakladatelkám. Odstoupení je účinné následující den po převzetí
písemného odstoupení poslední ze zakladatelek.
8. Důvodem pro odvolání člena správní rady zakladatelkami je nenaplňování
povinností člena správní rady a podmínek členství dle § 10 odst. 3, 4 a 5 zákona
č. 248/1995 Sb, tj. je-li člen správní rady pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin, stane-li se členem dozorčí rady téže obecně prospěšné společnosti či
nevykonává-li svou funkci s péčí řádného hospodáře či svým chováním a jednáním
obecně prospěšné společnosti škodí či porušuje její zakládací smlouvu. Důvodem
pro odvolání člena správní rady je rovněž jeho nezdůvodněná absence na třech
(3) po sobě jdoucích zasedáních správní rady.
9. Zakladatelky odvolá člena správní rady do jednoho (1) měsíce, kdy se o důvodu
k odvolání dozvěděly, nejpozději však šest (6) měsíců ode dne, kdy tento důvod
nastal.
10. Pokud se uvolní místo člena správní rady, zakladatelky nejpozději do šedesáti (60)
dnů jmenují nového člena správní rady. 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.

11. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně.
12. Správní rada rozhoduje o:
a) změně a doplnění organizačního řádu společnosti, který může blíže upravit
fungování společnosti a jejích orgánů, avšak nesmí být v rozporu s touto zakládací
smlouvou,
b) zřízení poboček na území České republiky,
c) změně zakládací smlouvy po předchozím souhlasu zakladatelek,
d) jmenování a odvolání ředitele, uzavření smlouvy s ředitelem a stanovení jeho
odměny,
13. Správní rada schvaluje:
a) roční rozpočet společnosti,
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné
společnosti.
14. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu,
kterým obecně prospěšná 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.
15. Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti a o
společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, všemi členy správní rady.
V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
16. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů.
17. Z každého zasedání správní rady je pořízen zápis. Zápis podepisuje předseda
správní rady a viduje jeden další člen správní rady.
18. Zakladatelky, které nejsou členkami správní rady, budou o konání zasedání
správní rady informovány a mají právo se zasedání účastnit s hlasem poradním.
19. Členství ve správní radě je čestnou funkcí. Členům správní rady náleží úhrada
vynaložených nákladů souvisejících s výkonem funkce člena správní rady, a to po
předložení dokladů o vynaložení předmětných nákladů.
20. První jednání správní rady svolají zakladatelky nejpozději do šedesáti (60) dnů
ode dne vzniku společnosti.
21. Prvními členy správní rady jsou:
paní Tereza Günterová, nar. 9. 11. 1975, bydliště Praha 9, Střížkov, Jablonecká
409/44 (PSČ 190 00),
pan Michal Tutter, nar. 11. 11. 1978, bydliště Praha 4, Modřany, Písková
1131/32 (PSČ 143 00),
pan Jan Walter, nar. 31. 1. 1979, bydliště Praha 6, Vokovice, Na rozdílu 719/26
(PSČ 160 00),

paní Monika Krkošková, nar. 19. 11. 1979, bydliště Praha 8, Ďáblice, Březnová
921/14 (PSČ 182 00),
paní Ivana Pauerová Miloševičová, nar. 10. 6. 1976, bydliště Praha 3, Žižkov,
Blodkova 3/1266 (PSČ 130 00),
paní Nina Numankadič, nar. 1. 6. 1976, bydliště Praha 7, Holešovice, Veverkova
722/26 (PSČ 170 00),
paní Ochgerel Altangerel, nar. 31. 1. 1985, bydliště Trešť, Nádražní 427/17,
okres Jihlava (PSČ 589 01),
paní Dana Moree, nar. 20. 11. 1974, bydliště Praha 8, Ďáblice, Kokořínská
556/26 (PSČ 182 00),
pan Lukáš Radostný, nar. 16. 8. 1975, bydliště Praha 7, Holešovice, Heřmanova
408/12 (PSČ 170 00).
Čl. X
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Členy dozorčí rady jmenují a odvolávají zakladatelky.
3. Dozorčí rada má tři (3) členy.
4. Funkční období dozorčí rady je tříleté.
5. Členové dozorčí rady mohou být opakovaně členy dozorčí rady v dalších funkčních
obdobích.
6. Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání
dozorčí rady.
7. Zánik členství v dozorčí radě se řídí stejnými pravidly jako zánik členství ve
správní radě (článek IX. odst. 6 až 8 této zakládací smlouvy).
8. 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.
9. 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.
10. Členové dozorčí rady budou informováni o zasedání správní rady, jsou oprávněni
se všech zasedání účastnit, a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv
bodu, avšak nemají právo hlasovat.

11. 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.
12. Členství v dozorčí radě je čestnou funkcí. Členům dozorčí rady náleží úhrada
vynaložených nákladů souvisejících s výkonem funkce člena dozorčí rady, a to po
předložení dokladů o vynaložení předmětných nákladů.
13. V ostatním platí pro dozorčí radu přiměřeně ustanovení článku IX. o správní radě.
14. Prvními členy dozorčí rady jsou:
pan Jiří Mandík, nar. 5. 10. 1978, bydliště Praha 5, Slivenec, Jantarová 955/28
(PSČ 154 00),
paní Kristýna Fantová, nar. 8. 7. 1974, bydliště Praha 7, Holešovice, Malířská
291/4 (PSČ 170 00),
paní Linda Tutterová, nar. 30. 6. 1978, bydliště Praha 4, Modřany, Písková
1131/32 (PSČ 143 00).
Čl. XI
Ředitel
1. Ředitel je statutárním a výkonným orgánem společnosti.
2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
3. Ředitel zejména:
a) odpovídá za poskytování obecně prospěšných služeb a za provádění případných
doplňkových činností, jakož i stanovuje podmínky poskytování obecně
prospěšných služeb v souladu s článkem V. této zakládací smlouvy,
b) obsahově připravuje jednání správní rady,
c) zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti,
d) řídí společnost,
e) jedná jménem společnosti,
f) schvaluje a aktualizuje vnitřní předpisy společnosti.
4. Ředitel je oprávněn zúčastňovat se schůzí správní rady s hlasem poradním.
5. Řediteli za výkon funkce náleží finanční odměna, která bude samostatně sjednána
ve smlouvě o výkonu funkce ředitele.
6. Ředitel navenek zastupuje společnost a jedná jejím jménem. Ředitel jedná s péčí
řádného hospodáře a jeho chování a jednání nesmí být v rozporu se zájmy
společnosti.
7. Prvním ředitelem společnosti je:
paní Mgr. Zuzana Vodňanská, nar. 24. 6. 1975, bydliště Praha 2, Vinohrady,
Moravská 39 (PSČ 120 00).

Čl. XII
Změna právní formy
1. Obecně prospěšná společnost META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých
migrantů změnila svoji právní formu z občanského sdružení META o.s. – Sdružení pro
příležitosti mladých migrantů, tj. je nadále účastníkem veškerých smluvních závazků a
vztahů, kterých se účastnilo toto občanské sdružení.
2. Pokud to budou umožňovat právní předpisy, může společnost změnit svoji právní
formu rozhodnutím správní rady a po předchozím souhlasu zakladatelek.
Čl. XIII
Výroční zpráva
1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v
době stanovené správní radou, ale nejpozději šest (6) měsíců od skončení
sledovaného období, kterým je kalendářní rok.
2. V účetnictví budou 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 obecně prospěšné
společnosti.
3. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních
hodinách společnosti.
4. Společnost je povinna ověřovat účetní závěrku auditorem, pokud:
a) je společnost příjemcem dotací 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, 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun
českých), anebo
b) pokud její čistý obrat převýšil za účetní období 10.000.000,- Kč (slovy
deset milionů korun českých).
Čl. XIV
Zrušení společnosti
1. Společnost může být zrušena z rozhodnutí správní rady a po předchozím získání
souhlasu zakladatelek.
2. Při zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek
společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí
správní rady.
Čl. XV
Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti
zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a
doplnění některých zákonů.

