
Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Institut Terezínské iniciativy nově zní 
takto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Zakládací listina 

o založení obecně prospěšné společnosti Institut Terezínské iniciativy, obecně 
prospěšná společnost se sídlem Praha 1. Jáchymova 3, PSČ 110 01, IČ. 257 21 542 

 
I. Název: Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost 
 
 Sídlo: Praha 1, Jáchymova 3, PSČ 110 01  ------------------------------------------------ 
 Identifikační číslo: 257 21 542 ------------------------------------------------------------ 
 
II. Zakladatel: Terezínská iniciativa - Mezinárodní terezínské sdružení z.s., se 
sídlem Praha 1, Maiselova 18, identifikační číslo: 148 68 393, zapsaný ve spolkovém 
rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka L 1836. -------------------------- 
 
III. Druh obecně prospěšných služeb: -------------------------------------------- 
 
a) podporovat vědecký výzkum dějin Terezína v letech 1940–1945 v souvislosti s nacionálně 
socialistickým „konečným řešením židovské otázky“, ---------------------------------------------- 
b) výsledky výzkumu předkládat a rozšiřovat vědeckou a populárně vědeckou ediční 
činností, výstavami, konferencemi, didaktickou činností a dalšími formami komunikace 
s veřejností s důrazem na využití jejich moderních forem a technologií,-------------------------- 
c) spravovat a rozvíjet databázi obětí holocaustu v českých zemích a podporovat projekty na 
databázi navazující,---------------------------------------------------------------------------------------- 
d) využívat své databáze, zpracované archivní podklady a příběhy o šoa, zejména ty 
s vazbou na české země, k vytváření nových projektů vhodných pro veřejnou komunikaci a 
vzdělávání v boji proti antisemitismu a s tím souvisejícími projevy xenofobie,------------------ 
e) posilovat roli generací potomků obětí i přeživších šoa ve veřejných debatách a 
v historicko-politickém vzdělávání, registrovat a pracovat s odkazem jejich rodinných 
příběhů poznamenaných „konečným řešením židovské otázky“, hájit jejich zájmy a v rámci 
širší spolupráce s dalšími organizacemi pečovat o jejich potřeby v kulturní, psychosociální a 
socializační oblasti, --------------------------------------------------------------------------------------- 
 f) spolupracovat s partnerskými institucemi tuzemskými i zahraničními, které vyvíjejí 
činnosti a služby uvedené v předchozích bodech,  --------------------------------------------------- 
g) koordinovat komunikační a vzdělávací projekty s dalšími státními i nestátními 
organizacemi uvedeného zaměření, -------------------------------------------------------------------- 
h) udržovat odkaz dobrého kreditu a poslání Terezínské iniciativy a jejích zakladatelů.------- 
 
 
 
 
 
 
 
  



IV. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb  -------------------- 
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb stanoví svým rozhodnutím správní rada 
společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
V. Trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.  ----------------------------------------------------------- 
 
VI. Orgány společnosti ------------------------------------------------------------- 
Orgány této společnosti jsou ředitel, správní rada a dozorčí rada. ------------------------------- 
 
A) Ředitel  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

1) Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost 
obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává 
správní rada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost 
k právním úkonům. ------------------------------------------------------------------------------ 

3) Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se 
zúčastnit jednání správní a dozorčí rady s hlasem poradním. ------------------------------ 

4) Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Pro výkon funkce ředitele platí 
obdobně ustanovení B), 5). --------------------------------------------------------------------- 

5) Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada. -- 

 
B) Správní rada ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1) Správní rada je šestičlenná. --------------------------------------------------------------------- 

2) Funkční období členů správní rady je tříleté. ------------------------------------------------
- 

3) Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má 
způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu k dané obecně prospěšné 
společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady. --------------------------- 

4) Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím 
v dozorčí radě téže obecně prospěšné společnosti. ------------------------------------------ 

 

 

 



5) Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a 
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení 
by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda 
člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady 
prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří 
společným jednáním způsobili obecně prospěšné společnosti porušením povinností 
při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání 
mezi členem správní rady a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující 
odpovědnost člena správní rady za škodu, je neplatné. ------------------------------------- 

6) Opětovné členství ve správní radě je možné bez omezení. --------------------------------- 

7) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání 
správní rady. -------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně čtyři její členové. K přijetí 
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy. ------------------------------------------------------------------------ 

9) Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. ------------------------------------------------ 

10) Členy správní rady jmenuje zakladatel. ------------------------------------------------------- 

11) Členství ve správní radě zaniká: --------------------------------------------------------------- 

a) uplynutím funkčního období, ------------------------------------------------------------------------- 
b) úmrtím,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) odstoupením,-------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) odvoláním ze zákonných důvodů a dále i odvoláním z důvodů nečinnosti člena správní 
rady, to je v případě, že se člen správní rady nedostaví na dvě po sobě jdoucí následující 
jednání správní rady bez důvodné omluvy. ----------------------------------------------------------- 
 

12) Zakladatel odvolává člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro 
členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 nebo porušil-li závažným způsobem nebo 
opakovaně tento zákon, zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti 
nebo z jiných důvodů stanovených v zakládací listině. ------------------------------------- 

13) Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu 
odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal.  

 

 
 
 



 Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni, 
popřípadě způsobem stanoveným v zakládací listině ustanoveni noví členové. Po marném 
uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na 
návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí zájem i bez návrhu soud.-------------------------- 

 
Ba) Působnost správní rady ------------------------------------------------------------------------ 

 
1) Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým 

obecně prospěšná společnost nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc, ----------- 

 nabývá nebo zcizuje nemovitou 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,  -------------------------------------------------------- 

 nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, ----------------------------- 

 zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek, do této 
právnické osoby. --------------------------------------------------------------------------------- 

2) Správní rada schvaluje: ------------------------------------------------------------------------- 

 rozpočet obecně prospěšné společnosti, ------------------------------------------------------ 

 řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku a výroční zprávu obecně prospěšné 
společnosti, --------------------------------------------------------------------------------------- 

 předmět doplňkových činností. --------------------------------------------------------------- 

3) Správní rada rozhoduje o: --------------------------------------------------------------------- 

 zrušení obecně prospěšné společnosti, ------------------------------------------------------- 

  přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, 
zanikne-li jediný zakladatel bez právního zástupce nebo zemře-li jediný zakladatel.-- 

  
Správní rada vydává statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti 

činnosti společnosti; správní rada schvaluje změny statutu. ---------------------------------------- 
  

Správní rada nevydá předchozí souhlas k právnímu úkonu, jestliže by jím bylo 
ohroženo plnění úkolů obecně prospěšné společnosti nebo jestliže odporuje § 4 odst. 3 
zákona o obecně prospěšných společnostech (ustanovením zakládací listiny společnosti).----- 

 
 
 
 



Vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným výše je povinna správní 
rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě. ------------------------------- 

Právní úkony uvedené výše jsou bez předchozího souhlasu správní rady neplatné. 
Tyto úkony se považují za platné, pokud se zakladatel, správní rada nebo ten, kdo je 
takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá. ---------------------------------- 

 
4) Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost 

založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem. ---------------------------------------- 

 
C)  Dozorčí rada ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.------------------------------------------- 

2) Dozorčí rada je tříčlenná. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. ----------------------- 

3) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání 
dozorčí rady. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ca)  Působnost dozorčí rady ----------------------------------------------------------------------- 
 
Dozorčí rada ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku a výroční zprávu obecně 
prospěšné společnosti, --------------------------------------------------------------------------- 

 nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své 
kontrolní činnosti, -------------------------------------------------------------------------------- 

 dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a 
zakládací listinou obecně prospěšné společnosti. -------------------------------------------- 

Dozorčí rada je oprávněna: ------------------------------------------------------------------------------ 
 nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,---------- 

 svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné 
společnosti. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno 
slovo, pokud o něj požádají. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení 
zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky 
v činnosti obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo 
správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně 
informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. ---------------------------------------------------- 
 
VII. Výroční zpráva --------------------------------------------------------------------- 
  

1) Výroční zpráva bude zveřejněna na internetové adrese ve tvaru 
www.terezinstudies.cz do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. -------------- 

2) Hodnoceným obdobím je kalendářní rok. ---------------------------------------------------- 

3) Výroční zprávy společnosti jsou veřejně přístupné na internetu, na požádání v sídle 
Institutu Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost. ----------------------------- 

4) Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví 
obsahuje také informace o: ---------------------------------------------------------------------- 

 všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně 
prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich hodnocení, --------------------- 

 lidských zdrojích, ------------------------------------------------------------------------ 

 výnosech v členění podle zdrojů, ------------------------------------------------------ 

 vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni, -------- 

 stavu majetku a závazků obecně prospěšně společnosti k rozvahovému dni a o 
jejich struktuře, -------------------------------------------------------------------------- 

 celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost 
obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na 
odměny členů správní rady a členů dozorčí rady, ----------------------------------- 

 změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o 
změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období. ----------------- 

Toto úplné znění zcela nahrazuje dosavadní znění zakládací listiny obecně prospěšné 
společnosti Institut Terezínské iniciativy. 

 
V Praze dne 28. 7. 2021 


