


II.

Den vyhotovení projektu změny právní formy

     Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je 31.12.2014 (třicátého prvního 
prosince roku dva tisíce čtrnáct).

III.

Zvláštní výhody poskytované společností

statutárnímu orgánu nebo jeho členům

Obecně prospěšná společnost ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., 
neposkytuje členům statutárních orgánů, t.j. :

– členům správní rady: 

- panu Aleši   H r u š k o v i , nar. 25.8.1964, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Výstavní 2337/47

- panu Leo  H r u š k o v i , nar. 30.4.1972, bytem Ostrava, Moravská Ostrava,
Výstavní 2337/47, PSČ 702 00; 

- panu Bc. René   Š t e ch e r o v i , nar. 2.10.1975, Ostrava, Dubina, Antonína 
Poledníka 5/3, PSČ 700 30;

– členům dozorčí rady: 
- paní Ing. Ivaně F o l d y n o v é , nar. 6.6.1975, bytem Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní 

250/1, PSČ 700 30,
- paní Barboře  P a v l i c o v é , nar. 30.7.1967, bytem Ostrava, Hrabůvka,  Jubilejní 

332/3, PSČ 700 30,
- panu Ing. Davidu  K u b á ň o v i , nar. 27.6.1987, bytem Ostrava, Hrabůvka, 

Jubilejní 250/1, PSČ 700 30,

v souvislosti s touto přeměnou žádné zvláštní výhody.

IV.

Statutární orgán

po změně právní formy

Členy správní rady po změně právní formy budou:



 paní Ing. Ivana F o l d y n o v á , nar. 6.6.1975, bytem Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní 

250/1, PSČ 700 30

 pan Ing. Radek F u j a k , nar. 12.8.1987, bytem Ostrava, Zábřeh, Krasnoarmejců 

2596/24, PSČ 700 30

 pan Ing. David  K u b á ň , nar. 27.6.1987, bytem Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní 

250/1, PSČ 700 30;

Ředitele ústavu jmenuje správní rada. Prvním ředitelem ústavu je:  

 pan Doc. Ing. Lubor  H r u š k a , Ph.D., nar. 26.6.1973, bytem Ostrava, Hrabůvka, 

Jubilejní 332/3, PSČ 700 30; 

V.

Majetkový vklad zakladatele

po změně právní formy

1. Jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a 
výzkum, o.p.s., která mění svoji právní formu je paní  Andrea H r u š k o v á , nar. 
4.10.1973, r.č. 736004/5418, bytem Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní 332/3, která při založení 
do právního předchůdce společnosti  ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. 
vložila peněžitý vklad ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých).

2. V důsledku změny právní formy se majetková struktura ústavu nemění. 

3. Podle uzávěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2014, vykázala společnost níže uvedené 
složky vlastního kapitálu: 

Složky vlastního kapitálu společnosti:  

Bilanční položka Částka  (v tis. Kč)

Základní kapitál

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
a závazků

Zákonný rezervní fond

Neuhrazená ztráta minulých let    -2.296 tis. Kč

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období

            73 tis. Kč

Vlastní kapitál celkem       -2.223 tis. Kč



VI.

Zakladatelská listina ústavu 

po změně právní formy

Po změně právní formy bude zakladatelská listina ústavu znít:

Zakládací listina ústavu

Zakladatel:

- paní Andrea H r u š k o v á , nar. 4.10.1973, r.č. 736004/5418, bytem Ostrava, 
Hrabůvka, Jubilejní 332/3. ------------------------------------------------------------------------

Článek I.
Název a sídlo 

1. Název : ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. ( dále jen „ústav“) -------------

2. Sídlo :   O s t r a v a -------------------------------------------------------------------------------

Článek II.
Doba trvání 

1. Ústav byl založen na dobu neurčitou. ------------------------------------------------------------

Článek III.
Účel ústavu, předmět jeho činnosti

1. Posláním ústavu je rozvíjet a zvyšovat regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím 

vzdělávání, řešení projektů v sociální oblasti, pořádání kulturních akcí, propagace, 

vydavatelské činnosti, zpracování studií a vědeckovýzkumné činnosti.------------------------

2. Kromě těchto činností má ústav tyto doplňkové činnosti: --------------------------------------

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -------

3. Druh služeb lze měnit rozhodnutím správní rady, bude-li to vhodné pro plnění poslání, ke 

kterému je společnost zřízena. Změnou se pro tento účel rozumí rozšíření rozsahu služeb, 

jeho zúžení anebo záměna jednoho druhu služby za jiný. --------------------------------------



Článek IV.
Orgány ústavu

1. Orgány ústavu jsou: --------------------------------------------------------------------------------

- Správní rada ------------------------------------------------------------------------------------

- Ředitel -------------------------------------------------------------------------------------------

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

Článek V.
Správní rada

1. Správní rada má tři členy. -------------------------------------------------------------------------

2. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. ---------------------------------------------

3. Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné.

4. Prvními členy správní rady jsou: ------------------------------------------------------------------

a) paní Ing. Ivana  F o l d y n o v á , nar. 6.6.1975, bytem Ostrava, Hrabůvka, 

Jubilejní 250/1, PSČ 700 30 ------------------------------------------------------------------

b) pan Ing. Radek  F u j a k , nar. 12.8.1987, bytem Ostrava, Zábřeh, Krasnoarmejců 

2596/24, PSČ 700 30 --------------------------------------------------------------------------

c) pan Ing. David  K u b á ň , nar. 27.6.1987, bytem Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní 

250/1, PSČ 700 30; ----------------------------------------------------------------------------

                       
5. Správní rada volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání správní 

rady.  -------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Za členství ve správní radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům 

správní rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem. -------

- Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 409—412 

zákona č. 89/2012 Sb.. ------------------------------------------------------------------------

7. Správní rada bude svolávána nejméně jedenkrát za kalendářní rok. -------------------------

8. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. ------



9. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li 

zakladatel o slovo, musí mu být uděleno. --------------------------------------------------------

10. První jednání správní rady svolá zakladatel nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku 

společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------

11. V případě úmrtí zakladatele nabývá jeho práva vůči ústavu správní rada; v takovém 

případě se však k rozhodnutí správní rady o změně účelu ústavu nebo o jeho zrušení 

vyžaduje předchozí souhlas soudu.  ---------------------------------------------------------------

12. Zemře-li zakladatel, zvolí správní rada 1 měsíc před uplynutím funkčního období nové 

členy správní rady. ----------------------------------------------------------------------------------

                                                             Článek VI.
                                             Způsob jednání správní rady

1. Za správní radu jedná vždy její předseda.  ------------------------------------------------------

2. Podepisování za správní radu se děje tak, že k názvu společnosti jakkoliv napsanému 

nebo vytištěnému připojí svůj podpis předseda. -------------------------------------------------

Článek VII.
Ředitel ústavu

1. Ředitel ústavu je statutárním orgánem ústavu. Ředitele ústavu jmenuje a odvolává 

správní rada, která určuje výši jeho odměny. ----------------------------------------------------

2. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. Ředitel nemůže 

být členem správní rady, je však oprávněn zúčastnit se jednání správní rady ústavu 

s hlasem poradním. ---------------------------------------------------------------------------------

3. Ředitel řídí činnost ústavu, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo 

statutem vyhrazena do působnosti správní rady. ------------------------------------------------

4. Prvním ředitelem ústavu je:  -----------------------------------------------------------------------

- pan Doc. Ing. Lubor  H r u š k a , Ph.D., nar. 26.6.1973, bytem Ostrava, Hrabůvka, 

Jubilejní 332/3, PSČ 700 30; -----------------------------------------------------------------

5. Ředitel je v rámci řízení ústavu oprávněn: -------------------------------------------------------

a) činit za ústav všechny právní úkony. ---------------------------------------------------------

b) Za ústav zejména uzavírat smlouvy, zavazovat ústav k plnění závazků, uzavírat 

jménem ústavu pracovní smlouvy se zaměstnanci ------------------------------------------

c) Zastupovat ústav před soudy, správními úřady a všemi právnickými a fyzickými 

osobami, ----------------------------------------------------------------------------------------

d) Udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za ústav ---------------------------

e) Přijímat písemnosti doručované ústavu -----------------------------------------------------

f) Za ústav uzavírat smíry a narovnání, uznávat nároky uplatněné vůči ústavu, vzdávat 

se nároků ústavu -------------------------------------------------------------------------------

g) Ve všech druzích řízení podávat za ústav opravné prostředky, námitky nebo rozklad a 

vzdávat se jich ----------------------------------------------------------------------------------

h) Vymáhat za ústav všechny nároky, plnění nároků přijímat a jejich plnění potvrzovat.






