
Statutární orgán obecně prospěšné společnosti Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy 
Vary v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. zakládací listinou obecně prospěšné společnosti vydává tento  
 

Statut obecně prospěšné společnosti 
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s. 

kterým doplňuje zakladatelskou listinu a podrobněji upravuje některé náležitosti, týkající se činnosti o.p.s. 
 
Vznik, fungování a zánik společnosti se řídí zákonem č. 248/1995 Sb. a dále především zákony č. 
99/1963 Sb. (občanský soudní řád), č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), č. 218/2000 Sb., (rozpočtová 
pravidla republiky), č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), č. 563/1991 Sb. (o účetnictví) a č. 586/1992 Sb. 
(o daních z příjmu) v platném znění. 
 
1. Obecné informace 
O.p.s. Hvězdárna a radioklub Lázeňského města Karlovy Vary (dále jen Společnost) byla založena podle 
zákona č. 248/1995 Sb. Městem Karlovy Vary. Zakládací listina byla schválena dne 17.12.2002 
zastupitelstvem Města Karlovy Vary. Společnost vznikla dne 21.10.2003 zápisem do rejstříku obecně 
prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 69. 
Společnost byla založena na dobu neurčitou s cílem : 

- rozšířit nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit hvězdárny Karlovy Vary pro obyvatele a 
návštěvníky lázeňského města z České republiky i zahraničí, školy a jiná vzdělávací zařízení 
Karlovarského kraje; 

- rozšířit nabídku programů pro děti a mládež pro využití jejich volného času v mimoškolních 
aktivitách, např. víkendových a prázdninových vzdělávacích soustředěních, táborů a 
mezinárodních výměnných pobytů; 

- rozvíjet spolupráci hvězdárny s českými i zahraničními odbornými pracovišti se zaměřením na 
astronomii a příbuzné vědní obory; 

- popularizovat všemi dostupnými prostředky informace z oboru astronomie a příbuzných vědních 
oborů pro nejširší veřejnost a rozšířit zapojení hvězdárny do odborných programů v amatérském i 
profesionálním astronomickém výzkumu; 

- rozšířit nabídku vzdělávacích a sportovních aktivit pro nejširší veřejnost Karlovarského kraje 
v radiotechnických disciplínách. 

  
2. Specifikace činností a vnitřní členění o.p.s. 
2.1.  V souladu se zakladatelskou listinou realizuje o.p.s. zejména tyto obecně prospěšné činnosti : 

- shromažďování a poskytování informací z oboru astronomie a příbuzných vědních oborů široké 
veřejnosti, školám a institucím se vzdělávacím charakterem pracující zejména při využívání 
volného času dětí a mládeže;  

- celoroční činnost s dětmi a mládeží při využití jejich volného času v kroužcích, klubech, kursech, 
na víkendových a prázdninových odborných soustředěních či táborech s odborným programem; 

- pořádání i spoluúčast v krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích pro děti a mládež 
v oboru astronomie, radiotechniky a příbuzných vědních oborů; 

- realizace příměstských vzdělávacích táborů a soustředění v době zimních, jarních a podzimních 
prázdnin pro děti a mládež z Karlových Varů;  

- pořádání a účast při mezinárodních mládežnických výměnách se zahraničními partnery z EU pro 
děti a mládež do 26 let; 

- zajištění provozu vlastních internetových stránek s odborným a populárně-naučným obsahem; 
- zajištění vlastních propagačních aktivit činnosti organizace - všemi dostupnými prostředky: 

v denním tisku, rozhlasovém a televizním vysílání, osobní agitací zaměstnanců na školách a 
ostatní vzdělávacích institucích, prostřednictvím zpravodaje, letáčků; 

- reprezentace města Karlovy Vary v oblasti institucí s podobným zaměřením (hvězdárny a 
radiokluby), poskytování informací návštěvníkům města Karlovy Vary, zajišťování prezentačních 
akcí v objektu hvězdárny za účelem propagace Města Karlovy Vary; 

- informační činnost formou zpravodaje v rámci Karlovarského kraje pro školy všech stupňů, členy 
klubů a kroužků a zájemce z řad veřejnosti, kteří o tuto službu požádají; 



- spolupráce s Městem Karlovy Vary při organizaci a financování kulturně-společenských akcí 
pořádaných městem; 

- pořizování, analýza a korekce odborných dat s následným publikování v tisku a odborných 
publikacích; 

- účast a spolupráce v odborných projektech a pozorovacích kampaních;  
- aktivní zapojení do radioamatérských závodů národního i mezinárodního charakteru. 

 
2.2.  Za účelem hospodárného využití potenciálu společnosti poskytuje o.p.s. v souladu se zakladatelskou 
listinou též doplňkové služby k nimž má živnostenská oprávnění. 
 
2.3. O. P. S. ke své činnosti využívá dvě provozovny, ekonomicky jde o jednu účetní jednotku.   
 Hvězdárna – provozovna v areálu K letišti 144, Karlovy Vary - Hůrky 
 Radioklub – provozovna v objektu Sedlecká 5, Karlovy Vary - Růžový vrch.  
 
3. Orgány o.p.s. 
3.1. Správní rada 
3.1.1. Správní rada ma tři členy jmenované zakladatelem 
3.1.2. Správní rada je jmenována zakladatelem, způsob jejího hlasování a její usnášeníschopnost je 

popsána v čl. VIII  Zakladatelské listiny. 
3.1.3. Jednání správní rady v souladu se zakladatelskou listinou svolává a řídí její předseda. Předseda je 

povinen svolat jednání správní rady alespoň dvakrát ročně a dále pak vždy, pokud o to písemně 
požádá dozorčí rada nebo nadpoloviční většina správní rady. V nepřítomnosti předsedy je ke 
svolání správní rady oprávněn jakýkoliv její člen.     

3.1.4. Členům správní rady náleží za výkon funkce jednorázová odměna jak je stanoveno v článku X 
Zakladatelské listiny. Tato odměna je splatná vždy po schválení Výroční zprávy za předcházející 
rok a výplata se provede na základě Zápisu z jednání SR. 

 
3.2.   Dozorčí rada 
3.2.1. Dozorčí rada má tři členy jmenované zakladatelem 
3.2.2. Dozorčí rada je jmenována zakladatelem, způsob jejího hlasování a její usnášeníschopnost je 

popsána v čl. X v Zakladatelské listiny. 
3.2.3. Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda. Předseda je povinen svolat jednání dozorčí rady 

alespoň jednou ročně a dále pak vždy, pokud o to písemně požádá nadpoloviční většina dozorčí 
rady. V nepřítomnosti předsedy je ke svolání dozorčí rady oprávněn jakýkoliv její člen. 

3.2.4. Členům dozorčí rady náleží za výkon funkce jednorázová odměna jak je stanoveno v článku X 
Zakladatelské listiny. Tato odměna je splatná vždy po schválení Výroční zprávy za předcházející 
rok a výplata se provede na základě Zápisu z jednání DR. 

 
3.3.  Ředitel  
3.3.1. je statutárním orgánem 
3.3.2. pracuje na základě Smlouvy o výkonu funkce schválené správní radou 
3.3.3. Ředitel plní zejména tyto úkoly : 
 a)  řídí běžný provoz společnosti, zodpovídá za její chod 
 b) předkládá správní a dozorčí radě 
 - roční účetní závěrku ověřenou auditorem do 15ti prac. dnů po jejím zpracování  

- výroční zprávu do 31.5. následujícího roku 
- výkaz o hospodaření – vždy v říjnu příslušného kalendářného roku se zapracovanými výnosy  

 c)   zajišťuje výkon činnosti sekretariátu správní rady 
 d)   zajišťuje přípravu a zveřejnění výroční zprávy 
 
4. Hospodaření společnosti 
4.1. O.p.s. hospodaří v souladu se zákonem č. 248/1995 a zakladatelskou listinou dle rozpočtu 

schváleného správní radou a vede podvojné účetnictví. Hospodaření podléhá každoročnímu auditu 
v případě, že dotace zřizovatele překročí částku 1 000 000,- Kč. 

4.2. V ostatním se financování společnosti řídí zák. č. 248/1995 Sb. a ustanovením čl. XIII 
Zakladatelské listiny.  



4.3. Případné zrušení, likvidace a zánik o.p.s. se řídí zák. č. 248/1995 Sb. a ustanovením čl. XIV 
Zakladatelské listiny. 

 
5. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření o.p.s. 
5.1. Výroční zprávu předkládá ředitel do 31. května dozorčí radě k přezkoumání a správní radě ke 

schválení  
5.2. Zveřejnění výroční zprávy zajistí ředitel do 30. června. Zveřejněním se rozumí : 

a) Publikování textu výroční zprávy doručením zakladateli a orgánům státní správy v regionu 
b) Doručení textu výroční zprávy významným obchodním partnerům o.p.s. 

5.3. Pro výše uvedené účely vydá o.p.s. každoročně 46 ks číslovaných výtisků Výroční zprávy, dle 
potřeby pak společnost vydá výtisky za účelem jednorázové potřeby (například jako součást žádosti 
o dotaci), k dalšímu rozesílání tohoto dokumentu využije elektronická média. 

 
 
 
 Předcházející statut ze dne  6.4.2011 se zrušuje. Tento statut byl schválen správní radou 
v Karlových Varech dne 20. 6. 2011. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Miroslav Spurný 
ředitel společnosti 

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s. 
 


