Zakládací listina
Obecně prospěšné společnosti Svobodný statek na soutoku
Camphill České Kopisty
IČO 68923147
Se sídlem České Kopisty 6, 41201 Litoměřice
dále jen „zakladatel“
se usnesl na založení obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o
o.p.s.“), podle této zakládací listiny takto:
Čl. I
Název a sídlo společnosti
1. Název společnosti zní: Svobodný statek na soutoku, obecně prospěšná společnost, ve
zkrácené formě: Svobodný statek na soutoku, o.p.s. (dále jen „společnost“)
2. Sídlo společnosti: České Kopisty 5, 41201 Litoměřice
3. Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat organizační jednotky na celém území
ČR.
Čl. II
Záměr
Záměrem společnosti je
•
•
•
•
•

Ozdravení krajiny, společnosti a postavení zemědělce v nich
Utváření svobodného statku na principech bio-dynamického zemědělství
Vytvořit prostor pro pracovní, poznávající a sociální setkávání lidí na statku
Konat a utvářet se smyslem pro krásu a pravdivost
Ve svém úsilí navázat na podněty a práci Rudolfa Steinera a Karla Königa, a na
zemědělský odkaz Eugena Krause
Společnost je fyzicky i duchovně postavena na základech Camphillského hnutí; je součástí
camphillského společenství v Českých Kopistech.
Čl. III
Doba trvání
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. IV
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
1. Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

propagování a praktické vytváření platformy pro bio-dynamické zemědělství, rozvíjení
zdravé krajinotvorby a podpora ekologických a jiných alternativních způsobů zemědělství
podpora v samozásobitelství společenství Camphillu České Kopisty, sociální
podnikání a jiná podpora znevýhodněných skupin občanů v rámci Camphillského
společenství v Českých Kopistech
vytváření prostoru pro setkávání lidí se znevýhodněnou skupinou spoluobčanů, s biodynamickým hospodařením, a s alternativními způsoby myšlení formou organizování
seminářů, vzdělávacích pobytů dětí a mládeže, stáží, dobrovolnické činnosti, mezinárodní
spolupráce v oblasti biodynamického zemědělství a ekologických aktivit, organizování
setkání v oblasti podpory dospělých, mládeže a dětí ve zdravém utváření si obrazu o
zemědělství a postavení zemědělce ve společnosti
podpora rozvoje řemeslných a uměleckých dovedností
zemědělská činnost ekologická s důrazem na bio – zelinářství; vypásání travních
porostů; šetrnou péči o půdu podporující zadržování vody v krajině; dodržování a rozvoj
etické a šetrné péče o zvířata, respektující jejich přirozené potřeby.
maloobchod a velkoobchod v duchu zásad trvale udržitelného rozvoje, ekologicky
šetrného přístupu k Zemi a humanistické spolupráce nepostavené pouze na komerčních
základech, včetně logistiky podporující bio-zelinářství a šetrné zacházení s půdou a zvířaty
(společný rozvoz bio-produktů s jinými zelináři; rozvoz koněm)
2. Změny, zrušení a úpravy těch částí obecně prospěšných služeb, které se týkají přímo
provozu zakladatele je v pravomoci zakladatele. Správní rada může rozhodnout v těchto
věcech jenom s jeho písemným souhlasem.
3. Změny a úpravy obecně prospěšných služeb, kromě obecně prospěšných služeb uvedených
v odst. 2, jejich zrušení nebo ustanovení nových je v pravomoci správní rady.
4. Činnost společnosti nesmí odporovat stanovám zakladatele.
Čl. V
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
Společnost poskytuje služby dle článku IV za těchto podmínek:

•

•

1. Společnost poskytuje služby dle čl. IV bod 1 písm. a) této listiny za těchto podmínek
Společnost má za cíl postupně utvářet vzorový plně funkční a soběstačný biodynamický
statek, který bude působit jako živý příklad zdravého hospodaření a utváření krajiny a bude základem
osvěty tohoto způsobu hospodaření.
Osvěta bude nasměrovaná na nejširší veřejnost a bude také využívat spolupráci
s nejrůznějšími organizacemi propagujícími ekologické principy, např. Centrum ekologické výchovy
Sever s pobočkou v Litoměřicích, Oper o. s. v Litoměřicích, ProBio, ProBio Liga, a další.

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

Na statku bude prostor jak pro základní výchovu dětí, tak pro odborný rozvoj mládeže a
dospělých. Vše bude možné propojit s praktickým zážitkem zemědělských činností, včetně kontaktu s
hospodářskými zvířaty.
Zacházení se zvířaty bude šetrné a etické, v souladu se zásadami pro ekologické zemědělství.
Skladba zvířat bude pestrá, v souladu s principy bio-dynamického zemědělství.
Péče o půdu a práce na jejím ozdravení a oživení bude probíhat podle zásad ekologického
zemědělství a s využitím bio-dynamických postupů a preparátů.
2. Společnost poskytuje služby dle čl. IV bod 1 písm. b) této listiny za těchto podmínek:
V rámci své zemědělské činnosti se bude společnost podílet na samozásobitelství společenství
Camphillu České Kopisty
Vytvoření provozů, kde budou zaměstnáni občané ze znevýhodněných skupin občanů, např.
občané zdravotně či mentálně postižení.
Vytvoření prostoru pro vykonávání činností v rámci centra denních služeb (CDS) Camphillu
České Kopisty (v spolupráci s Camphillem České Kopisty). Camphill poskytuje služby dospělým
lidem, kteří jsou částečně závislí na péči druhé osoby. V rámci centra denních služeb Camphillu se
budou jejich uživatelé moci podílet na zemědělské činnosti a udržování statku. Některé prostory statku
budou bezbariérové.
Prostor pro provoz pekárny a sušárny bylin, ovoce a zeleniny bude utvářený tak, aby
umožňoval zaměstnání lidí s postižením.
Ve službách, které slouží provozu zakladatele, se předpokládá úzká spolupráce se zakladatelem,
s pracovníky Camphillu České Kopisty a respektování vnitřních pravidel Camphillu České Kopisty.
Hmotné podmínky:
bude k dispozici funkční prostor pro zemědělství (např. pole, zahrada, chlévy, zvířata, přilehlé
prostory, nářadí, nástroje, pracovní pomůcky)
budou k dispozici funkční provozy (pekárna, sušárna)
3. Společnost poskytuje služby dle čl. IV bod 1 písm. c) této listiny za těchto podmínek:
Spolupráce s organizacemi pracujícími s dobrovolníky a vytváření prostoru pro jejich
působení; spolupráce se školami (především waldorfského typu, z České republiky i ze zahraničí).
Účelem je umožnění zážitkové ekovýchovy na statku formou smysluplné pomoci při reálné
hospodářské činnosti a při rozvíjení hospodářství.
Prostory budou vhodné i pro dlouhodobé stáže na statku; organizovaná setkání, přednášky
přizvaných odborníků, semináře pro širokou veřejnost i pro odborníky týkající se osvěty biodynamického zemědělství a alternativních způsobů myšlení, které s ním souvisejí.
Život v sepětí s hospodářstvím a přírodou bude přiblížen veřejnosti také skrze slavení svátků
souvisejících s během roku (s možností účasti širší veřejnosti.)
Služba je určena pro dobrovolníky z organizací zabezpečujících dobrovolnickou pomoc, pro školy,
skupiny dětí a mládeže, a pro jednotlivé dospělé s vážným zájmem o spolupráci. Semináře a slavnosti
jsou určeny pro širokou veřejnost.
Hmotné podmínky:
bude k dispozici funkční prostor pro zemědělství
vybudují se a budou k dispozici funkční ubytovací a přednáškové kapacity (působení dobrovolníků,
zážitková ekovýchova, semináře)
4. Společnost poskytuje služby dle čl. IV bod 1 písm. d) této listiny za těchto podmínek:
Zachovávání a rozvíjení rukodělné řemeslné a umělecké práce v rámci své činnosti, i se svými
pracovníky a svěřenci z oblasti znevýhodněných skupin. Ve spolupráci s Camphillem České Kopisty
bude společnost podporovat zručné řemeslníky, spolupracovat s nimi v práci i osvětě. Ruční
zpracování produktů, ruční péče o půdu a statek (s minimální mechanizací). Součástí této koncepce
bude propojení včelařství s výrobou svíček moderními postupy, opřenou o spolupráci s chráněnou
dílnou Ignis a o jejich dlouholeté zkušenosti.
Spolupráce s umělci a vytváření uměleckých hodnot při utváření prostorů statku a v krajinotvorbě.

•

•
•

•

Služba je ve své osvětové části určena široké veřejnosti, ve své vzdělávací části školám,
dobrovolníkům a stážistům, kteří přijedou na statek, a ve své odborné části je zaměřena na spolupráci
s místními řemeslníky.
Hmotné podmínky: bude k dispozici funkční prostor pro zemědělství, prostory pro řemeslnou činnost,
nástroje umožňující rukodělnou práci
5. Společnost poskytuje služby dle čl. IV bod 1 písm. e) této listiny za těchto podmínek:
výběr a nákup semen s upřednostněním biodynamických semen (certifikovaná značka Demeter) a
ekologicky pěstovaných semen (certifikovaná značka Bio), příp. semen pěstitelů, kteří pěstují šetrným
způsobem hospodaření i bez certifikace, ale jinak ověřeně;
péče o půdu bez použití chemických přípravků na ochranu a výživu rostlin, hnojení kravským
hnojem, ošetřování půdy biodynamickými preparáty, které jsou vyrobeny na přírodní bázi, a
bylinkovými přípravky
péče o rostliny ve velké míře ruční, podpora bezprostředního styku s rostlinami; umožnění
dobrovolnické i brigádnické práce za tímto účelem
péče o zvířata přirozeným způsobem, pasení a/anebo výběhy pro domácí zvířata (krávy, koně,
drůbež a jiné) tak, aby se mohli zdravě vyvíjet. Podpora styku zvířat a lidí – jednak v péči o ně, jednak
v rámci vzdělávacích aktivit společnosti.
práce s tažnými koňmi, rozvíjení tradičních způsobů hospodaření se zvířaty; tradiční
zpracovávání mléčných produktů pro účely dvora.
Zemědělská činnost tvoří základní činnost společnosti, způsobem jejího uskutečňování působí zároveň
jako osvěta.
Hmotné podmínky: funkční prostor pro ekologické zemědělství a odpovídající technické vybavení
6. Společnost poskytuje služby dle čl. IV bod 1 písm. f) této listiny za těchto podmínek:
Etický velkoobchod a maloobchod
Tato oblast je prozatím v naší západní kultuře úplně zanedbaná – obchod se pokládá za něco, co může
sloužit jedině zisku. Proto je třeba ještě rozvíjet jiné formy obchodování. Společnost chce rozvinout
nové formy obchodování a logistiky tak, aby obnovovala a utvářela takové přístupy k obchodování,
které v sobě obsahují jako svou stěžejní součást vědomí úcty k člověku a rozvíjení spolupráce v duchu
zodpovědného zabezpečování potřebných produktů v co nejvyšší kvalitě.
Společnost bude rozvíjet principy etického obchodování, tj. maloobchod a velkoobchod zodpovídající
co nejvíce zásadám trvale udržitelného rozvoje, ekologicky šetrného přístupu k Zemi a zásadám
humanistické spolupráce nepostavené čistě na komerčních základech – tj. ústřední hodnotou je také
prospěch sociální a environmentální a ne pouze ekonomický zisk. Chceme upřednostňovat spolupráci
před konkurencí a zaměřovat se spíše na uspokojování potřeb zákazníka než na vytváření umělých
potřeb, například reklamou.

Podpora a rozvíjení systému „komunitou podporovaného zemědělství“ (KPZ), ve kterém
zemědělec a komunita jeho místních podporovatelů jsou rovnocennými partnery. Uzavírají
dohodu, ve které se zavazují produkovat (zemědělec) a odebírat (odběratelé) domluvenou
produkci, sdílejí rizika neúrody a živelných pohrom. Odběratelé obvykle platí za produkci
předem, za což pak celou sezónu dostávají bedýnky zeleniny (potravin), především těch, které
právě dozrávají. Toto provázání podporuje lokální produkci i lokální spotřebu a aktivně
přispívá k trvale udržitelné produkci potravin a sladění lidí mimo zemědělství s během
zemědělského roku. Zároveň tento systém umožňuje nastavit nižší cenu a také ušetřit čas a
peníze za dopravu. Jednou z forem KPZ je tzv. „bedýnkový systém“.
Obchod bude zaměřen na produkty statku (chléb, byliny, zelenina, med aj.) a na podporu
regionálních bio-zemědělců. Bude veden ve smyslu spolupráce (a ne konkurence), spolu
s osvětou biodynamického a ekologického hospodaření, se snahou navrátit úctu k povolání
zemědělce i k jeho práci. S tím souvisí také osvěta o spravedlivé ceně za zemědělské produkty
(fair trade na místní úrovni)
Logistika

Logistika je součást obchodování; společnost bude provozovat logistiku, která bere do úvahy
nejenom efektivitu z hlediska společnosti samotné, ale z hlediska širšího.
Rozvoz zvířaty: přibližování dřeva koněm a nabízení a propagace tohoto způsobu místní
přepravy. Obnovení práce s koněm a jeho případné využití i na místní svoz a rozvoz.
Rozvoz technickými dopravními prostředky: Jde o rozvoz zeleniny a jiných produktů
společnosti v spolupráci s místními ekologickými pěstiteli: spolupráce s regionálními biozelináři při distribuci jejich produktů a produktů společnosti vozem společnosti; rozvoz
produktů společnosti k odběratelům a doplňování sortimentu zbožím spolupracujících
partnerů.
Rozvoz bude přednostně provozován tak, aby využil kapacitu rozvážejícího auta; a tak, aby
směřoval ke spolupráci s regionálními ekologickými pěstiteli. Tento druh rozvozu má na
paměti ekologické aspekty využívání automobilů a snaží se minimalizovat neefektivní rozvoz
právě spoluprací s jinými rozvážejícími zemědělci. Zároveň systém tzv. „bedýnkářů“
umožňuje lidem, kteří chtějí kupovat zeleninu ze dvora, ušetřit mnohé cesty autem ke statku
(kolik zájemců, tolik cest autem) a dovézt zeleninu ze statku na několik málo odběrných míst
blízko domova odběratelů.
Hmotné podmínky:
Fungující zemědělství se zaměřením hlavně na zeleninu, byliny a ovoce, sklad zeleniny,
technické vybavení na komunikaci s jinými zemědělci, odpovídající nákladní vůz, vyškolený
řidič, popřípadě závozník, kůň se zázemím a vybavením pro práci.
7. Bližší podmínky poskytování obecně prospěšných služeb může stanovit statut společnosti.
Čl. VI
Doplňková činnost
Kromě obecně prospěšných služeb nevykonává společnost doplňkové činnosti.
Čl. VII
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
1.
2.
3.

Správní rada
Ředitel
Dozorčí rada
Čl. VIII
Správní rada

1.

Správní rada je ústředním orgánem společnosti, a spolu s ředitelem zodpovídá za
uskutečňování záměru společnosti.

2.

Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem o o.p.s. a dále
především o
a. změně, doplnění anebo zrušení obecně prospěšných služeb, když se to ukáže jako
potřebné z hlediska provozu společnosti, kromě výjimky dané čl. IV. odst. 2
b.
o zavedení, změně, doplnění anebo zrušení doplňkových služeb, když se to ukáže
jako potřebné z hlediska provozu společnosti
c.
v případě zrušení nebo zániku zakladatele rozhodne o přechodu práv zakladatele
na jinou právnickou osobu se stejným zaměřením, jako má zakladatel anebo jako má tato
společnost
d.
o dalších věcech podle této zakládající listiny
3.

Funkční období správní rady je tříleté.

4.

Správní rada má 3 členy.

5.

Správní rada rozhoduje jednohlasně. Podrobnosti jednacího řádu stanoví statut
společnosti.

6.

Pokud by došlo ve správní radě k nedorozumění znemožňujícímu výkon její činnosti,
obrátí se členové správní rady na dozorčí radu, která poskytne nejdříve radu a jestli to
nepomůže, rozhodne ve sporné věci sama ve smyslu záměrů společnosti. V případě
neřešitelnosti konfliktu se dozorčí rada obrátí na zakladatele a ten správní radu rozpustí.

7.

Členy správní rady musí být lidé, kteří se ztotožňují se záměrem společnosti, a kteří
jsou schopní spolupracovat.

8.

V případě odstoupení některého ze členů rady navrhují zbývající členové rady
možného nástupce. Dle jejich návrhu je nový člen jmenován zakladatelem. V případě
odstoupení celé správní rady jmenuje členy nové správní rady zakladatel.

9.

Členové správní rady můžou být jmenování opětovně v případě, že je jejich vůlí
pokračovat v započaté práci. V případě, že se někteří nebo všichni rozhodnou nepokračovat,
společně navrhnou své nástupce. Dle návrhů členů správní rady jmenuje nové členy správní
rady zakladatel.

10.

Správní rada může schválit statut společnosti, ve kterém může upravit blíže zejména
a.) záměr společnosti v jednotlivostech
b.) podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
c.) jednací řády správní a dozorčí rady
d.) postup v případě výjimečných situací v řídících orgánech společnosti anebo v jejím
provozu
e.) zásady vnitřního fungování společnosti

11.

První správní radu jmenuje zakladatel. Členy první správní rady jsou:
Jméno: Vojtěch Klusák

Jméno: Katarína Králiková
Jméno: Jaroslav Lenhart
Čl. IX
Ředitel
1.

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, koná jejím jménem a zastupuje ji navenek.

2.

Ve vztahu k zaměstnancům společnosti je ředitel vedoucím organizace.

3.

Ředitel zejména
a) odpovídá za poskytování služeb společností, a za provádění doplňkových činností, které společnost
provozuje
b) obsahově připravuje jednání správní rady.
c) zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti.
f) aktivně a se zájmem se spolupodílí na rozhodovací činnosti správní rady
g) podává minimálně jednou za 6 měsíců správní radě zprávu o aktuálním finančním obratu
společnosti za účelem stanovení možnosti a výše funkčních odměn členů správní rady, dozorčí rady a
pokud není smluvně stanoveno jinak, i ředitele..

4.

Ředitel se účastní setkání Správní rady a podílí se poradním hlasem na jejích rozhodnutích

5.

Ředitele jmenuje správní rada. Správní rada může ředitele odvolat jenom ze zákonem
daných důvodů anebo za podmínek vymezených touto zakládací listinou.

6.

Pokud by došlo mezi ředitelem a správní radou k nedorozumění znemožňujícímu
výkon činnosti společnosti, obrátí se ředitel anebo členové správní rady na dozorčí radu, která
poskytne radu ve smyslu záměru společnosti. V případě neřešitelnosti situace může dozorčí
rada doporučit správní radě ředitele odvolat, anebo se obrátí na zakladatele za účelem
rozpuštění správní rady a zakladatel správní radu rozpustí.

7.

Prvním ředitelem společnosti je
Jméno: Ivo Brzák
Čl. X

Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je podporovatelem záměru společnosti. Dohlíží na dodržování záměrů
společnosti.
2. Dozorčí rada má 6 členů.
3. Funkční období rady je tříleté.
4. Dozorčí radu jmenuje zakladatel. Návrhy na členy dozorčí rady předkládají členové správní
rady a členové dozorčí rady ve lhůtě stanovené dozorčí radou. Návrhy nejsou anonymní. Člen

správní rady nebo dozorčí rady nesmí jako kandidáta na členství navrhovat sám sebe. Statut
společnosti může stanovit podrobnější postup při jmenování nových členů dozorčí rady.
5. Dozorčí rada vykonává svou činnost svěřenou jí do působnosti zákonem o o.p.s., především
vykonává kontrolu účtovní závěrky a výroční zprávy společnosti. Dále koná takto:
a.) působí podpůrně a dohlíží ve smyslu dodržování záměru společnosti
b.) dává správní radě a řediteli zpětnou vazbu týkající se činnosti společnosti
c.) dle návrhů členů správní rady jmenuje nové členy anebo nástupce členů správní rady
d.) v případě těžkých sporů mezi členy správní rady anebo mezi členy správní rady a
ředitelem, které znemožňují činnost společnosti, poskytuje radu na řešení problému ve smyslu
záměru společnosti a v případě neřešitelnosti může správní radě navrhnout odvolání ředitele
nebo zakladateli navrhnout rozpuštění správní rady. Zakladatel pak na návrh správní rady
jmenuje jejich nástupce.
6. Dozorčí rada podléhá následovnému jednacímu řádu:
a.) Dozorčí rada je usnášeníschopná, když se sejde nadpoloviční většina jejích členů.
V případě potřeby může zasedání probíhat i na dálku, s použitím moderních komunikačních
prostředků.
b.) Dozorčí rada se usnáší konsenzem všech přítomných členů.
c.) Pokud by došlo v dozorčí radě k neshodě znemožňující plnění její funkce, obrátí se
členové rady na zakladatele, který rozhodne ve sporné věci.
d.) Podrobnosti jednacího řádu může stanovit statut společnosti.
7. Členy první dozorčí rady jsou:
Jméno: Kateřina Brzáková
Jméno: Julius Cigánik
Jméno: Radomil Hradil
Jméno: Žaneta Lenhartová
Jméno: Milouš Načeradský
Jméno: Petr Nejtek
Čl. XI.
Odměňování členů správní rady, dozorčí rady a ředitele
1. Odměňování členů správní rady, příp. i členů dozorčí rady a ředitele je možné v souladu se
zákonem o o.p.s.
2. Členové správní rady a ředitel mohou dostávat odměnu ve výši jejich životních potřeb.
V případě nedostatku financí se upřednostní ti, kteří mají nejnižší příjem z jiných zdrojů.
3. Správní rada na základě zprávy ředitele o aktuálním finančním obratu společnosti
rozhodne, jestli je možné vyplácet odměny a v jaké výši. Funkční odměny jsou součástí
provozních nákladů.

4. Vyplácení odměn členům správní rady, řediteli příp. dozorčí rady nesmí být tvořeno jako
rozdělování hospodářského zisku společnosti.
Čl. XII
Majetkové vklady zakladatele
1. Vklady zakladatele jsou následující:
Jméno: Camphill České Kopisty
IČO: 68923147
sídlo: České Kopisty 6, 412 01 Litoměřice
Peněžný vklad: 21000,- Kč.
2. V případě, že zakladatel daruje společnosti nemovitý majetek, tento majetek smí být zcizen jenom
s písemným souhlasem zakladatele. V případě zrušení nebo likvidace společnosti stanoví správní rada,
že vlastnictví majetku přechází zpátky na zakladatele nebo jeho právního nástupce.

Čl. XIII
Zveřejnění výroční zprávy
1. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti (dále jen "výroční zpráva") jsou veřejně
přístupné v sídle společnosti v pracovní dny ve vymezených hodinách.
2. Jeden výtisk výroční zprávy je přístupný v Informačním centru nadací a jiných neziskových
organizací, v pracovní dny v úředních hodinách.

Čl. XIV
Zrušení společnosti
1. Společnost může být zrušena rozhodnutím správní rady, vůči kterému má zakladatel právo veta;
2. V případě neslučitelnosti činnosti společnosti se stanovami zakladatele může po konzultaci
s dozorčí radou společnosti společnost zrušit zakladatel.
3. Při zrušení společnosti likvidátor převede likvidační zůstatek společnosti na zakladatele nebo jeho
právního nástupce. Pokud zakladatel zanikl bez právního zástupce, převede likvidátor likvidační
zůstatek na jinou právnickou osobu se stejným zaměřením.

Čl. XV
Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č.
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
2. Zakladatel potvrzuje svým podpisem, že tato smlouva je uzavírána vážně, svobodně, určitě
a srozumitelně.
3. Zakládací listina je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zakladatel a jeden
bude přiložen k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností.

4. Zakladatel potvrzuje autentičnost této zakládací listiny svým podpisem. Zároveň
prohlašuje, že si tutolistinu přečetl, že tato nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.
5. Orgány společnosti začnou svou činnost 13.3.2012 o 18 h. zahájením své činnosti, kterého
se zúčastní minimálně jeden zástupce každého z řídících orgánů společnosti.

Za zakladatele:
_______________________________ __________________________

Podpis:
_______________________________ _________________________

