STATUT
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s.
IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku
obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl O,
vložka 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Město Turnov, IČ 00276227, se sídlem 511 01 Turnov, Antonína Dvořáka 335
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace, IČ 00854981, se sídlem
511 01 Turnov, Jana Palacha 804
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace, IČ 75129507, se sídlem 511 01 Turnov, Zborovská 519,
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.října 1390, příspěvková organizace, IČ
00581071, se sídlem 511 01 Turnov, 28.října 1390
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace, IČ 00854999, se sídlem 511 01 Turnov, Skálova 373
(dále jen zakladatelé)
zřídily zakládací listinou ze dne 18. listopadu 2003 za účelem poskytování služeb v oblasti
výchovy a vzdělávání občanů mimo systém vzdělávání upravený zvláštními zákony (školské
zákony) obecně prospěšnou společnost s názvem „VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV,
o.p.s.“, IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01. Právní poměry této
obecně prospěšné společnosti se řídí zakladatelskou smlouvou ze dne 18. 11. 2003 ve znění
dodatku ze dne 16. 12. 2010.
Dnem 9. 2. 2004 byla tato obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku obecně
prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 100.
K úpravě právních poměrů obecně prospěšné společnosti VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
TURNOV, o.p.s. vydala její správní rada podle § 13 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb. ve znění
zákona č. 231/2010 Sb. o obecně prospěšných společnostech dne 7. 3. 2005 statut.
Rozhodnutím ze dne 16. 12. 2010 správní rada obecně prospěšné společnosti VZDĚLÁVACÍ
CENTRUM TURNOV, o.p.s. schválila v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. ve znění
zákona č. 231/2010 změnu statutu, který s účinností ode dne 1. 1. 2011 zní takto:

statut:
Část I.
Úvodní ustanovení

Čl. 1
Název obecně prospěšné společnosti
Název obecně prospěšné společnosti zní:

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s.

Čl. 2
Sídlo obecně prospěšné společnosti
511 01 Turnov, Jana Palacha 804
Čl. 3
Právní poměry obecně prospěšné společnosti
Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou. Její právní poměry se řídí zákonem č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
v platném znění, dalšími obecně závaznými právními předpisy, zakládací smlouvou a tímto
statutem.
Čl. 4
Územní působnost obecně prospěšné společnosti
Obecně prospěšná společnost vyvíjí svoji činnost na území České republiky. Pokud je to třeba
k plnění jejích úkolů, může obecně prospěšná společnost realizovat své záměry i mimo
uvedené území.
Čl. 5
Cíl obecně prospěšné společnosti
Obecně prospěšná společnost je zřízena za účelem služeb v oblasti výchovy a vzdělávání
občanů mimo systém vzdělávání upravený zvláštními zákony ( školské zákony), a to ve
vhodných formách a zaměření.
Čl. 6
Činnost obecně prospěšné společnosti
K dosažení uvedeného cíle bude společnost zejména provozovat tyto činnosti:
- celoživotní všeobecné a odborné vzdělávání občanů
- doplňování a prohlubování dosažené odborné kvalifikace občanů
- rekvalifikaci občanů a uchazečů o zaměstnání
- jazykové kurzy
- a další podle aktuální společenské poptávky
- vypracovávání projektů a vyhledávání dotačních zdrojů
- účast na projektech včetně mezinárodních aktivit
- poradenská činnost

Část II.
Prostředky obecně prospěšné společnosti
Čl. 7

Zdroje obecně prospěšné společnosti
Při založení společnosti Město Turnov jako jeden ze zakladatelů vložil do společnosti
peněžitý vklad ve výši Kč 200.000,00.
Prostředky pro realizaci svého cíle a k zajištění své činnosti, jak jsou uvedeny shora, bude
společnost získávat zejména z následujících zdrojů:
a) příjmy plynoucí z hospodaření s prostředky obecně prospěšné společnosti
b) dary právnických a fyzických osob, dědictví, z příjmů od nadací a nadačních fondů
c) z výkonů vlastní činnosti
d) z jiných příjmů ze státního rozpočtu, rozpočtů samosprávných územních celků, ze
státních fondů a dotací
Čl. 8
Používání prostředků obecně prospěšné společnosti
Prostředků společnosti lze použít pouze k realizaci cíle společnosti uvedené v čl. 5, a to
zejména na činnosti uvedené v čl. 6.
Část III.
Orgány obecně prospěšné společnosti
Čl. 10
Správní rada
1. Správní rada má 6 členů, kteří volí ze svého středu předsedu. Předseda svolává a řídí
jednání správní rady. Členové správní rady jsou jmenováni zakladateli.
2. Vedle věcí svěřených do působnosti správní radě zákonem č. 248/1995 Sb., v platném
znění přísluší správní radě zejména:
- projednávat a schvalovat dlouhodobé a roční plány činnosti společnosti,
- navrhovat zakladatelům kandidáty na uvolněná místa členů správní rady,
- ukládat řediteli společnosti úkoly a kontrolovat jejich plnění.
3. Do výlučné působnosti správní rady jsou svěřeny tyto činnosti:
- schvalování statutu společnosti a jeho změna
- volba předsedy správní rady
- jmenování a odvolání ředitele společnosti, činění úkonů týkajících se smluvního
vztahu ředitele vůči společnosti
- schvalování výroční zprávy a zprávy o účetnictví
- schvalování plánu činnosti a finančního plánu (rozpočtu) na každý kalendářní rok
- navrhování změn v zakládací listině zakladatelům
- navrhování zrušení společnosti
4. Správní rada si může vyhradit další otázky k rozhodování v rámci zakládací smlouvy a
zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění.
Čl. 11
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Činnost a působnost dozorčí rady se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., v platném znění.
3. Dozorčí rada zejména:

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro správnost účetnictví vedeného
společností,
b) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu,
c) dohlíží na to, zda společnost vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací
listinou a statutem společnosti,
d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti.
4. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se společnosti,
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, pokud
tak neučiní předseda správní rady.
5. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být
uděleno slovo, pokud o to žádají.
6. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby,
která je oprávněna jednat jako zástupce společnosti.
Čl. 12
Ředitel společnosti
1. Ředitel společnosti je jejím statutárním orgánem. Je jmenován a odvoláván správní
radou. Je zaměstnancem společnosti. Řídí činnost ve všech oblastech, které nejsou
zákonem, zakládací listinou nebo statutem svěřeny výlučně do působnosti správní rady
nebo dozorčí rady.
2. Ředitel vykonává všechna práva a povinnosti vyhrazené právními předpisy vedoucímu
organizace, včetně zaměstnavatelských práv vůči zaměstnancům společnosti.
3. Ředitel je povinen zejména:
- plnit povinnosti stanovené zákonem č. 248/1995 Sb. v platném znění, zakladatelskou
listinou a statutem společnosti
- vykonávat usnesení správní rady
- předkládat návrhy a zprávy správní a dozorčí radě
- zabezpečovat vedení a řízení společnosti ve všech otázkách, které nejsou vyhrazeny
zákonem č. 248/1995 Sb. v platném znění, Zakládací smlouvou nebo Statutem do
působnosti správní rady
- zajišťovat řádné vedení evidence a účetnictví
- informovat o záležitostech společnosti správní radu a dozorčí radu
- vypracovat pravidla vnitřního řízení a organizace práce
Čl. 13
Výroční zpráva a účetnictví
Obecně prospěšná společnost vypracovává za každý kalendářní rok výroční zprávu o činnosti
a hospodaření mající náležitosti stanovené § 21 zák. č. 248/1995 Sb. v platném znění.
Zajišťuje její zveřejnění v obchodním rejstříku a její veřejné zpřístupnění ve svém sídle.
Obecně prospěšná společnost nejméně jedenkrát ročně podává zprávu o své činnosti a
hospodaření oprávněným zástupcům zakladatelů a spolupracujícím partnerům.
Společnost hospodaří v souladu za zákonem č. 248/1995 Sb. v platném znění a předpisy
související a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

Část IV.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 14
Změna statutu
O změnách tohoto statutu rozhoduje správní rada, a to nadpoloviční většinou všech hlasů.
Čl. 15
Zrušení a zánik obecně prospěšné společnosti
Obecně prospěšná společnost se zrušuje na základě rozhodnutí správní rady a rozhodnutím
zakladatelů společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění, a to nadpoloviční
většinou všech hlasů.
Před zánikem společnosti se provede likvidace, pokud majetek společnosti nepřejde na
právního nástupce. O způsobu likvidace majetku, vyrovnání závazků rozhodnou zakladatelé
svým usnesením, a to třípětinovou většinou.
Čl. 16
Závěrečná ustanovení
Všechny změny statutu musí odpovídat změnám v zakládací smlouvě a provádí je správní
rada svým rozhodnutím. Rozhodnutí je přijato prostou většinou. Změna statutu se provede
formou dodatku, který podepisuje předseda správní rady obecně prospěšné společnosti.
Tento statut byl schválen radou VCT, o.p.s. v Turnově dne 16. 12. 2010

…………………………
Mgr. Ondřej Halama
předseda Správní rady VCT, o.p.s

