
Zakládací listina  společnosti

CEROS, Centrum komplexní  neurorehabilitační péče pro nemocné s
roztroušenou sklerózou , o.p.s. 

PhDr. Kamila Řasová
RČ: 745219/0548
trvalý pobyt: Slezská 2219/130, 130 00 Praha 3

zakládá  podle §  4  zákona  č.  248/95  Sb.,  o obecně prospěšných společnostech a o
změně  a  doplnění  některých  zákonů,  obecně  prospěšnou  společnost  podle  této
zakládací  listiny:

Článek I
Název a  sídlo 

1. Název
zní „CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné  s  roztroušenou
sklerózou , o.p.s.“
 (dále jen „společnost“).

2. Sídlo
společnosti: V parcelách č.p. 800, 252 19 Rudná u Prahy.  

Čl. II
Doba trvání společnosti:

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

Čl. III
Služby poskytované společností

1. Společnost bude poskytovat tyto služby:
a) vytvoření  a  udržování  databáze  zdravotnických  zařízení,  pracujících  s osobami
s roztroušenou sklerózou a zpřístupnění této databáze klientům společnosti,
b) vytvoření  a  udržování  databáze  pracovních  míst  vhodných  pro  osoby
s roztroušenou sklerózou,
c) poskytování  informací o  roztroušené skleróze  mozkomíšní a specifikách  péče  o
osoby s tímto onemocněním, 
d) vybudování sítě center zajišťujících péči o osoby s roztroušenou sklerózou,
e) doškolování pracovníků center zajišťujících péči o osoby s roztroušenou sklerózou
a  dalších  pracovníků  ve  zdravotnictví  a  oblasti  sociální  péče  o  osoby  s  roztroušenou
sklerózou,
f) zpracování metodiky péče o osoby s roztroušenou sklerózou,
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g) pořádání  školení,  seminářů  a  konferencí  k problematice  roztroušené  sklerózy
mozkomíšní a péče o osoby jí postižené, 
h) věda a výzkum k problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní a péče o osoby jí
postižené.

2. Při poskytování služeb společnost spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, lékaři,
odbornými organizacemi v oblasti zdravotnictví a sociální péče. 

3. Společnost poskytuje své služby s těmito cíli:

a) ve vztahu k osobám s roztroušenou sklerózou s cílem informovat nemocné o jejich
onemocnění, naučit nemocné rozpoznávat situaci, kdy je nutné vyhledat odbornou
konzultaci,  naučit  nemocné  aktivnímu  přístupu  k léčbě  onemocnění,  zajistit
nemocným  s roztroušenou  sklerózou  specifickou  péči  všemi  potřebnými
specialisty,  informovat  nemocné  o  možnostech  a  právech  českého  sociálního
systému, umožnit reintegraci nemocných do společnosti, 

b) ve  vztahu ke  zdravotnickým a  sociálním zařízením s cílem  zlepšení komunikace
mezi  jednotlivými  specialisty  ve  zdravotnictví,  zajištění  včasné  intervence
jednotlivých  specialistů  ve  zdravotnictví  a  zabránění  tak  předčasnému  rozvoji
některých příznaků, zlepšení etických podmínek v péči o pacienty s roztroušenou
sklerózou,

c) ve vztahu k široké veřejnosti  s cílem zajistit informovanost a osvětu o roztroušené
skleróze mozkomíšní a o péči o osoby s tímto onemocněním.

4. Cílem činnosti společnosti není vytváření zisku. V těch případech, kdy budou služby
společnosti v souladu s touto smlouvou a statutem společnosti poskytovány za úplatu, musí
být všechny získané  prostředky  použity  výlučně  k poskytování  služeb,  pro  které  byla
společnost založena. 

5. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelky rozhodnout o rozšíření
poskytovaných služeb, pokud veřejnost jejich poskytování požaduje. Stejně tak je správní
rada po předchozím souhlasu zakladatelky oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud
o ni není po dobu delší než jeden rok zájem. 

Čl. IV
Podmínky poskytování služeb 

1. Společnost bude obecně prospěšnou činnost realizovat v pořadí požadavků na její
aktivity  vznášených.  Služby jsou poskytovány až do naplnění kapacity  společnosti  pro
realizaci jednotlivých služeb. 

2. Služby společnosti budou poskytovány právnickým a fyzickým osobám, zejména
pacientům nemocným roztroušenou sklerózou a  jejich  sociálnímu okolí,  zdravotnickým
zařízením, vědeckým, výzkumným a odborným pracovištím.

3. Společnost může při poskytování služeb  spolupracovat  i  s  dalšími organizacemi
zabývajícími se problematikou roztroušené sklerózy a péče o osoby s tímto onemocněním
včetně organizací zahraničních.
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4. Informační  služby  budou  poskytovány  fyzickým  a  právnickým  osobám  v ČR
bezúplatně.

5. Společnost  může  své  služby  uvedené  výše  poskytovat   na  základě  rozhodnutí
správní rady  i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z jiných
zdrojů, a to zejména z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví
pro příjemce jednotlivých služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty
náklady spojené s poskytováním těchto služeb.

6. Ceník  služeb  bude zveřejněn v sídle  společnosti a  bude s ním seznámen  každý
klient.

Článek V
Správní rada 

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.  

2. Správní rada má tři členy. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkční období
první  správní rady začíná  dnem vzniku  společnosti.  Neprovádí  se  každoroční  obměna
jedné třetiny správní rady. 

3. Funkci člena správní rady lze vykovávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období. Po šesti
letech ve funkci člena správní rady může být tatáž osoba jmenována členem správní rady
nejdříve za rok poté co skončilo předchozí funkční období člena správní rady. 

4. Počet členů správní rady může být měněn rozhodnutím správní rady po předchozím
souhlasu zakladatelky. 

5. Členy první správní rady zakladatelka jmenuje: 

Ing. Petru Rožkovou
RČ: 755330/1745
trvalý pobyt:  Suchý vršek 2120, 158 00 Praha 5

MUDr. Evu Havrdovou, CSc.
RČ:555814/0093
trvalý pobyt: Prokopská 3, 118 00 Praha 1

Mgr. Radka Paštiku
RČ: 690528/3011
trvalý pobyt: nám. Jiřího z Lobkovic 2235/4, 130 00 Praha 3

6. Členství ve správní radě končí:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) rezignací,
d) odvoláním z funkce zakladatelkou, 
e) ztrátou bezúhonnosti.
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7. Členy  správní  rady  na  místo  ve  správní  radě  uvolněné  rezignací,  odvoláním  nebo
úmrtím  jmenuje  zakladatelka  nového člena  nejpozději do dvou měsíců od události,  v
jejímž  důsledku  došlo  k  předčasnému ukončení  funkčního  období  člena  správní  rady.
Pokud  tak  zakladatelka  v uvedené  lhůtě  neučiní,  zvolí  správní  rada  nového  člena  na
uvolněné místo na své nejbližší schůzi z okruhu kandidátů navržených členy dozorčí rady.

8. Nové  členy  správní  rady  po  uplynutí  funkčního  období  jmenuje  zakladatelka,
nejpozději do dvou měsíců po uplynutí funkčního období.  Pokud tak neučiní postupuje se
podle předchozího odstavce. 

9. Správní  rada  volí  ze  svého středu  předsedu nejdéle  na dobu tří  let,  který  svolává
zasedání správní rady.

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

Článek VI
Pravomoc správní rady

1. Do výlučné pravomoci správní rady náleží: 

a) schvalovat statut a rozhodovat o jeho změnách,  
b) rozhodovat  o zrušení  společnosti  a určit  obecně  prospěšnou  společnost,  které

nabídne likvidační zůstatek,
c) dbát na zachovávání účelu, pro který byla společnost založena,
d) schvalovat  rozpočet  společnosti  a jeho  změny  a jmenovitě  náklady  na  vlastní

činnost (správu) společnosti,
e) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
f) rozhodovat  o předmětu  a rozsahu  doplňkových  činností  společnosti  nad  rámec

vymezený v zakládací listině, 
g) udělovat  souhlas  ke  zcizení  či  zastavení  nemovitého  majetku  společnosti  nebo

s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, 
h) jmenovat a odvolávat ředitele,  dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu, určit

rozsah plných mocí ředitele 
i) určit  termín zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než do 30.  6. roku

následujícího po hodnoceném obdobím,
j) rozhodovat v dalších věcech svěřených jí statutem společnosti. 

2. Po  předchozím  souhlasu  zakladatelky  společnosti  rozhoduje  správní rada  o
změně  rozsahu  a  podmínek  služeb  poskytovaných  společností  a  koncepci  akcí
zajišťovaných společností. 

3. Správní  rada  si  může  vyhradit  k rozhodnutí  jakoukoliv  věc,  která  se  týká
činnosti společnosti  s výjimkou věcí svěřených do pravomoci dozorčí rady. 
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Článek VII
Zasedání správní rady

1. Správní rada bude svolávána  alespoň dvakrát  ročně. Předseda  svolá  správní
radu vždy na žádost dvou členů nebo na žádost zakladatelky.

2. Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

3. Zakladatelka má právo zúčastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li
o slovo, musí jí být uděleno.

4. Při  rozhodování  mají  všichni  členové  správní  rady  rovný  hlas.  V  případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího správní radě. 

5. Správní  rada  rozhoduje  o  zrušení  společnosti,  o  zřízení  poboček společnosti,  a  o
společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek,  všemi členy správní rady. V ostatních
věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech  členů.

Článek VIII
Způsob jednání správní rady

Za správní radu jedná vždy její předseda.  Podepisování se děje tak, že k názvu společnosti
jakkoliv napsanému nebo vytištěnému připojí předseda správní rady svůj podpis.

Čl. IX
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 

2. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Funkční období
první  dozorčí  rady začíná  dnem vzniku  společnosti.  Neprovádí  se  každoroční obměna
jedné třetiny dozorčí rady. 

3. Členy první dozorčí rady zakladatelka jmenuje: 

Prof. MUDr. Soňu Nevšímalovou, DrSc.
RČ: 405405/086
trvalý pobyt: K.Mündela 513, 252 30 Řevnice

PharmDr. Dagmar Křivohlávkovou
RČ: 555524/2110
Klausova 2541/15, 150 00 Praha 5

Mgr.Gabrielu Mišákovou
RČ: 695224/8952
Botevova 3095, 143 00 Praha 4
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4. Pro členství a přijímání rozhodnutí dozorčí rady se použijí  obdobně ustanovení této
zakládací smlouvy platná pro správní radu. 

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, zakládací listiny  a statutu  při činnosti společnosti
d) je oprávněna svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy

společnosti.

6. Členové  dozorčí  rady   jsou  oprávněni  nahlížet  do  účetních  knih  a  jiných
dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje.

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  a  zakladatelku  o  každém  zjištěném  porušení
zákona  nebo ustanovení  této  zakládací  listiny   nebo  statutu  společnosti,  o  jakýchkoli
nehospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti společnosti.

Článek X
Ředitel společnosti

1. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. 

2. Funkci ředitele společnosti může zastávat jen osoba bezúhonná.

3. Ředitel společnosti  nemůže být členem správní rady nebo dozorčí rady společnosti,
může se však účastnit jednání správní rady společnosti s hlasem poradním.

4. Ředitel řídí činnosti  společnosti  v  rámci  plných mocí udělených správní  radou. Na
ředitele společnosti nelze přenést práva a povinnosti, které náleží do výlučné působnosti
správní rady stanovené zákonem, touto zakládací smlouvou a statutem společnosti.

Článek XI
Zásada neziskovosti

1. Ve  smyslu  zákona  č.  248/1995  Sb.,  o  obecně  prospěšných  společnostech,  nelze
případný zisk dosažený společností  použít ve prospěch zakladatelek,  členů správní rady
nebo dozorčí  rady  ani ve  prospěch  zaměstnanců.  Zisk  lze  užít výlučně k poskytování
služeb, pro které byla společnost založena. 

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku není na zábranu práva zaměstnanců a osob ve
smluvním vztahu ke  společnosti  na řádnou mzdu nebo finanční odměnu za práce nebo
služby, pokud taková práce nebo služba byla vykonána v rámci pracovní smlouvy nebo
jiné dohody uzavřené se společností, v souladu s právními předpisy a s ustanoveními této
zakládací smlouvy.
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Článek 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 zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách
společnosti.

Článek XIII
Zrušení společnosti

1. Společnost lze zrušit v souladu s § 8) zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

2. Ruší-li se společnost rozhodnutím správní rady,  musí správní rada toto své rozhodnutí
oznámit písemně zakladatelce nejméně dva měsíce před dnem, ke kterému má být obecně
prospěšná společnost zrušena, jinak rozhodnutí správní rady pozbude platnosti. 

3. Dříve,  než je  obecně prospěšná společnost  podle  rozhodnutí správní  rady zrušena,
může  zakladatelka toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit  činnost
obecně prospěšné společnosti. 

4. V případě zrušení společnosti a její likvidace na základě rozhodnutí správní rady bude
likvidační zůstatek společnosti  převeden na jinou obecně prospěšnou  společnost podle
rozhodnutí správní rady.

Článek XIV
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 ve znění pozdějších zákonů.

2. Tato smlouva  je vyhotovena v pěti  stejnopisech, z nichž  jeden obdrží  zakladatelka,
dva  budou přiloženy  k  žádosti  o  zápis  společnosti  do  rejstříku  obecně  prospěšných
společností a dva budou založeny  v dokumentaci společnosti. 

Zakladatelka  potvrzuje  autentičnost  této  zakládací  smlouvy  svým  podpisem.
Zároveň prohlašuje, že si tuto smlouvu přečetla, že tato nebyla ujednána v tísni, ani
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 

Zakladatelka: 
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