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ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 
Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. 

 
Zakladatelé: 
 
Eva Fraňková 
RČ: 825306/1575 
trvale bytem: Březí 34, 399 01 Zhoř 
 
Veronika Frelichová 
r.č.  865922/2536 
trvale bytem: Kolářská 1, 746 01 Opava 
 
Miloslava Kettnerová 
r.č. 835309/0350 
trvale bytem: Pražská 239, 25264 Velké Přílepy  
 
Alena Malíková 
r.č. 585617/1860 
trvale bytem: Tyršova 705, 742 58 Příbor 
 
Kateřina Pařízková 
r.č. 846115/5560 
trvale bytem: 30. dubna 21, 70200 Moravská Ostrava 
 
Jana Průšová 
r.č.766019/0560 
trvale bytem: Hubov 5, 398 52 Nadějkov 
 
Jan Valeška 
r.č. 800522/0146 
trvale bytem: Davídkova 121, 182 00 Praha 8 
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ve smyslu § 4 zákona č. 248/1995 Sb. O obecně prospěšných společnostech rozhodli o založení 
obecně prospěšné společnosti (dále jen „společnost“) takto: 
 
 

I. 
Název a sídlo společnosti 

1. Název společnosti zní: Asociace místních potravinových iniciativ, o. p. s.   
2. Sídlem společnosti je: Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10  
 
 

II. 
Doba trvání společnosti 

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 
 
 

III. 
Poslání společnosti, druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 

1. Posláním Asociace místních potravinových iniciativ je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, 
kde žijí, prostřednictvím rozvoje místních potravinových systémů v České republice. Společnost 
je zastřešením pro vznik a fungování místních potravinových systémů (komunitou 
podporovaného zemědělství, komunitních zahrad aj.) v ČR. Je založena na principech sdílení, 
udržitelnosti a otevřenosti novým podnětům. Společnost při své činnosti klade důraz na 
ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.  

2. Za účelem naplnění svého shora popsaného poslání poskytuje společnost veřejnosti tyto 
obecně prospěšné služby: 
a) Poradenská činnost pro zemědělce a spotřebitele, zaměřená zejména na facilitaci vzniku 

environmentálně a sociálně odpovědných místních potravinových systémů a jejich 
vzájemné propojování 

b) Popularizace místních potravinových systémů 
c) Environmentálně odpovědná výchova, vzdělávání a osvěta 
d) Vědecko-výzkumná činnost v oblasti udržitelného zemědělství a místních potravinových 

systémů, se zaměřením na zlepšení kvalitu lidského života a životního prostředí. 
3. 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. 
 

IV. 
Doplňková činnost 

1. 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.  

2. Doplňkovou činností společnosti jsou: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona. 
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3. Oprávnění správní rady podle článku III. odstavec 3. platí přiměřeně i pro doplňkovou činnost. 
 
 

V. 
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 

 
Obecné podmínky poskytování obecně prospěšných služeb společnosti: 
 
1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele 

stejných podmínek. 
2. S podmínkami poskytování služeb musí být každý uživatel předem seznámen.  
3. Obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu, zejména pokud 

nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů či darů. 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. 

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

 
Zvláštní podmínky poskytování obecně prospěšných služeb společnosti: 
 
5. Služba dle článku III. odstavec 2. písmeno a) zahrnuje poradenství zaměřené na: 

a) zemědělce -  poradenství při zakládání místních potravinových systémů, zprostředkování 
kontaktů, vztahů, apod. mezi potenciálními provozovateli či podporovateli místních 
potravinových systémů, usnadnění přístupu k zemědělské půdě za účelem produkce 
potravin, podpora zaměstnanosti v zemědělství. 

b) spotřebitele - poradenství při vytváření komunitních odbytových a zemědělských projektů 
Služba je poskytována odbornými pracovníky společnosti, zpravidla na písemnou, 
elektronickou či ústní žádost, a to dle kapacitních možností společnosti. 

6. Služba dle článku III. odstavec 2. písmeno b) směřuje ke zvýšení povědomí odborné i laické 
veřejnosti, státní správy a místní samosprávy, zejména pokud jde o: 
c) místní potravinové systémy a udržitelné zemědělství 
d) možnosti využití a podpory místních potravinových systémů a udržitelného zemědělství 
e) přenos a sdílení zahraničních zkušeností 
Služba je poskytována všemi dostupnými komunikačními kanály (televize, rozhlas, internet), ve 
všech formách tištěných i elektronických médií, a též formou přednáškové a publikační 
činnosti.  

7. Služba dle článku III. odstavec 2. písmeno c) směřuje k podpoře environmentálně 
odpovědného způsobu života, zejména udržitelného zemědělství a spotřeby, a je zaměřena na 
odbornou i laickou veřejnost, děti i dospělé. Výchovná a vzdělávací činnost se realizuje formou 
vzdělávacích aktivit, které společnost plánuje podle svých kapacitních možností a zájmu 
veřejnosti. Plán vzdělávacích aktivit společnost vhodným způsobem zveřejní. Plán vzdělávacích 
aktivit má obsahovat zejména název a popis vzdělávací aktivity, místo a čas jejího konání a výši 
úplaty, je-li požadována. Osvěta je realizována obdobně jako u služby dle písmene b) 

8. Služba dle článku III. odstavec 2. písmeno d) spočívá zejména v realizaci analýz a monitoringu 
fungování místních potravinových systémů v tuzemsku i zahraničí. Služba může být 
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poskytována veřejnosti zdarma (např. zveřejňováním výsledků na internetových stránkách 
společnosti), ale také za úplatu na objednávku fyzických a právnických osob včetně orgánů 
státní správy a místní samosprávy. 

VI. 
Majetkový vklad zakladatelů do společnosti 

 
1. Zakladatelé společnost zakládají bez majetkového vkladu. 
 

VII. 
Orgány společnosti 

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

 

VIII. 
Správní rada 

1. Správní rada má 3 členy.  
2. Správní radu jmenují zakladatelé. V případě, že zakladatelé ani přes písemnou výzvu 

ředitele/ředitelky, 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. 

3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství je možné. 
4. Prvními členy správní rady jsou: 

 
Veronika Frélichová 
r.č.  865922/2539 
trvale bytem: Kolářská 1, 746 01 Opava 
 
Miloslava Kettnerová 
r.č. 835309/0350 
trvale bytem: Pražská 239, Velké Přílepy 25264 
 
Kateřina Pařízková 
r.č. 846115/5560 
trvale bytem: 30. dubna 21, 702 00 Ostrava 

 
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 248/1995 Sb., 

zejména:  
i) Vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým společnost:  

a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc, 
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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 jedenkrát ročně. 
9. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 
10. Přítomní členové správní rady rozhodují ve všech věcech jednomyslně. Není-li však možno 

dosáhnout jednomyslného rozhodnutí, postačí, souhlasí-li s rozhodnutím 2/3 všech členů 
správní rady. To neplatí, stanoví-li tato zakládací smlouva jinak. 

11. V naléhavých případech smí správní rada využít rozhodování per rollam, např. prostřednictvím 
e-mailu, kterého se musí zúčastnit minimálně ⅔ členů rady.  

a. Lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je třídenní (3 kalendářní dny). 
b. Každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy při své 

odpovědi zadat „Odpovědět všem“, tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i 
všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu. 

c. Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději do 3 
kalendářních dnů po skončení hlasování. 

d. Hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližší valné hromady. 
12. 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 
také: 
a) 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, 

b) situace, kdy se člen správní rady bez závažných důvodů nebo bez omluvy přes předchozí 
písemnou výzvu nezúčastní nejméně dvou zasedání správní rady. 

 

IX. 
Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 
2. Dozorčí rada má tři členy. 
3. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství je možné. 



6 
 

4. O jmenování a odvolání členů dozorčí rady platí přiměřeně ustanovení této zakládací smlouvy 
týkající se správní rady. 

5. Prvními členy dozorčí rady jsou: 
 

Jana Průšová 
r.č.766019/0560 
trvale bytem: Hubov 5, 398 52 Nadějkov 
 
Eva Fraňková 
RČ: 825306/1575 
trvale bytem: Březí 34, 399 01 Zhoř 
 
Alena Malíková 
r.č. 585617/1860 
trvale bytem: Tyršova 705, Příbor 742 58 
 

X. 
Ředitel/ředitelka společnosti 

1. Ředitel/ka je statutárním orgánem společnosti. 
2. Ředitele/ředitelku společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která také určuje výši jeho 

odměny.  
3. Ředitelem/ředitelkou může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná.  
4. Ředitel/ka řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací smlouvou nebo 

statutem vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady společnosti. 
5. Prvním ředitelem/ředitelkou společnosti je: 
 

Jan Valeška 
r.č. 800522/0146 
trvale bytem: Davídkova 121, 182 00 Praha 8 

 
XI.  

Shromáždění členů 
 

1. Společnost zřizuje jako svůj fakultativní orgán Shromáždění členů.  
2. Shromáždění členů je shromážděním zástupců místních potravinových iniciativ v ČR. 
3. Členem Shromáždění se může stát každý zástupce místní potravinové iniciativy podáním 

přihlášky na stanoveném formuláři a jejím schválením správní radou společnosti. Správní rada 
má rovněž právo člena Shromáždění vyloučit, jestliže jednal v rozporu se zájmy společnosti, 
nebo se nejméně jeden rok neúčastnil činnosti shromáždění. 

4. Shromáždění členů má právo navrhnout jednoho člena správní a dozorčí rady, a také právo 
nahlížet do účetnictví společnosti, vyjadřovat se k účetní závěrce a rozpočtu a dávat podněty 
aktivitám  a směřování společnosti. 

5. Shromáždění členů se zpravidla schází jednou ročně. Zasedání Shromáždění svolává správní 
rada společnosti libovolnou vhodnou formou. 
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6. Shromáždění členů rozhoduje hlasy většiny všech svých přítomných členů. 
7. Shromáždění členů je oprávněno rozhodnout o povinnosti svých členů platit členský příspěvek 

a též o jeho výši a splatnosti. 

XII. 
Odměňování členů orgánů a ředitele/ředitelky společnosti 

1. Členům správní a dozorčí rady a řediteli/ředitelce společnosti lze za výkon jejich funkce 
vyplácet odměnu.  

2. O výši a způsobu stanovení odměny členů dozorčí rady a ředitele/ředitelky 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. 
 

XIII. 
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. 
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. 

 
XIV. 

Zrušení společnosti 
1. V případě zrušení společnosti bude likvidační zůstatek převeden na jinou obecně prospěšnou 

společnost podle rozhodnutí správní rady. 
 

XV. 
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 2/3 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. 

 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy společnosti se řídí zákonem č. 248/1995 Sb. 
2. Tato smlouva se vyhotovuje v 11 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý ze zakladatelů, 

jedno společnost a dvě budou k dispozici rejstříkovému soudu pro účely řízení o zápisu 
společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností.  
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