
AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY ZAPSANÉHO ÚSTAVU 

Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú. 

(dále jen „ústav“) 

1. Zakladatel 

Zakladatelem ústavu je Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, 

sídlem Karlovo nám. 5, 128 00 Praha 2, zastoupená předsedou KDU-ČSL Pavlem 

Bělobrádkem (dále také „zakladatel“). 

2. Název 

Název ústavu je Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú. Ústav používá též interní 

označení, a to zkratku svého názvu v českém jazyce „IKDP“ a dále anglický překlad názvu 

ústavu „Institute for Christian Democratic Politics“.  

3. Sídlo 

Sídlem ústavu je Karlovo nám. 5, 128 00 Praha 2. 

4.  Účel ústavu a předmět jeho činnosti 

Základním cílem ústavu je vnášet do veřejné debaty nové impulsy z pohledu křesťanské 

demokracie na člověka a společnost a promýšlet a moderně interpretovat hodnoty, na nichž 

vyrostla evropská civilizace.  

Tohoto základního cíle bude ústav dosahovat zejména prostřednictvím následujících činností: 

- vzdělávací činnost v oblasti občanského vzdělávání, ekonomie, politického 

a mediálního marketingu, krizové komunikace, práva, čerpání EU-fondů; 

- analytická činnost: definování odborných stanovisek, zpracování analýz, 

shromažďování a vyhodnocování dat, zajištění objektivních veřejných průzkumů, 

tvorba programových východisek a opor pro programové body; 

- monitoring témat a mediálních výstupů korespondujících s programem a postojem 

zakladatele; 

- publikační činnost: vydávání periodických i neperiodických materiálů, sborníků, policy-

paperů apod.; 

- spolupráce se zahraničními institucemi; 

- ve spolupráci s mezinárodními institucemi připravit program studijních pobytů, možnost 

stáží, participace na mezinárodních projektech; 

- pořádání odborných seminářů a konferencí za účasti předních domácích i zahraničních 

odborníků. 

 

5. Orgány ústavu 

Orgány ústavu jsou správní rada, mezinárodní rada, ředitel. 

6. Správní ráda 

Správní rada má 7 členů. Jmenuje je a odvolává zakladatel. 

Členství ve správní radě vzniká jmenováním zakladatelem, zaniká uplynutím funkčního 

období, úmrtím či vzdáním se funkce a odvoláním zakladatelem.  

Funkční období členů správní rady je pětileté. Funkci člena správní rady lze zastávat 

opakovaně po neomezený počet funkčních období. 



Prvními členy správní rady jsou:  

Pavel Bělobrádek bytem Vodárenská 1808, 547 01, Náchod, nar. 25. 12. 1976 

Pavel Svoboda bytem Pod Kaštany 2, 160 00 Praha 6, r. č.: 620409/0354 

Marek Vácha bytem Plevova 5, 616 00 Brno, r. č.: 660914/1451 

Michaela Šojdrová bytem Purkyňova 740/4, 767 01 Kroměříž, r. č.: 633028/10701 

Václav Hampl bytem Na rovni 1300/38, 162 00 Praha 6-Břevnov, r.č.: 620701/1646 

 

Členem správní rady může být jmenován kterýkoli občan ČR i občan cizího státu. 

Členové správní rady si ze svého středu volí předsedu správní rady.  

Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady a jedná za správní radu navenek. 

Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady, požádají-li o to nejméně dva 

členové správní. 

Správní rada zasedá minimálně jednou ročně.  

Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se zasedání nadpoloviční většina členů správní 

rady. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rozhodování 

je hlasovací právo členů správní rady rovné. O průběhu zasedání správní rady se sepisuje 

zápis, který podepisuje člen správní rady řídící zasedání. Přílohou zápisu je prezenční listina. 

Mimo zasedání rozhoduje správní rada též per rollam. 

Na zasedání správní rady se projednávají záležitosti, jejichž projednání navrhne kterýkoliv člen 

správní rady, ředitel nebo zakladatel. Věcné podklady pro jednání připravuje ředitel. 

Člen správní rady se může vzdát své funkce, a to písemným prohlášením. Výkon funkce člena 

správní rady zaniká dnem doručení prohlášení zakladateli. Zakladatel je povinen tuto 

skutečnost oznámit předsedovi správní rady. 

Zakladatel odvolá člena správní rady, pokud tento přestane splňovat podmínky pro členství ve 

správní radě podle platných právních předpisů, podle této zakládací listiny nebo v případě, že 

člen správní rady opakovaně či závažným způsobem poruší právní předpisy, tuto zakládací 

listinu nebo vnitřní předpis ústavu či jedná v rozporu s dobrými mravy.  

Správní rada zejména: 

- stanovuje dlouhodobou koncepci ústavu, 

- ukládá úkoly řediteli a kontroluje jejich splnění,  

- stanovuje pracovní náplň ředitele, 

- stanovuje plat a výši odměn řediteli, 

- schvaluje rozpočet ústavu, 

- schvaluje změny organizační struktury (s výjimkou struktury orgánů dle této zakládací 

listiny), 

- schvaluje výroční zprávu ústavu, 

- bere na vědomí finanční audit účetnictví ústavu,  



- schvaluje podání žádostí o dotační projekty, 

- rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřují právní 

předpisy.  

O změně zakládací listiny, o přeměně či zrušení ústavu a o subjektu, kterému bude nabídnout 

likvidační zůstatek, o jmenování a odvolání členů správní rady, o možnosti odměny členů 

správní rady a o jejich případné výši rozhoduje zakladatel.  

Členství ve správní radě nezakládá nárok na finanční odměnu.  

7. Mezinárodní rada (International Council)  

Mezinárodní rada formuluje teze pro ideové směřování institutu a zprostředkovává kontakt se 

zahraničními institucemi a osobnostmi. 

Mezinárodní rada má 5 členů. Jmenuje je a odvolává zakladatel. 

Členem mezinárodní rady může být jmenován občan kteréhokoli cizího státu nebo občan ČR. 

Členství v mezinárodní radě vzniká jmenováním zakladatelem, zaniká uplynutím funkčního 

období, úmrtím či vzdáním se funkce a odvoláním zakladatelem. 

Funkční období členů mezinárodní rady je pětileté. Funkci člena mezinárodní rady lze zastávat 

opakovaně po neomezený počet funkčních období. 

8. Ředitel 

Ředitel je statutárním orgánem ústavu. 

Ředitel zejména 

- řídí činnost ústavu a jedná za ústav, 
- odpovídá za realizaci činností ústavu a za provádění doplňkových činností, 
- obsahově připravuje zasedání správní rady, 
- zpracovává návrh rozpočtu, 
- zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření ústavu, 
- plní úkoly dle zadání správní rady, 
- vystupuje jako zaměstnavatel vůči zaměstnancům ústavu. 
 

Ředitele jmenuje a odvolává správní rada a rovněž přijímá jeho odstoupení. 

Ředitel nemůže být členem správní rady, je však povinen se zúčastnit jejich jednání. 

Funkce ředitele a zaniká úmrtím, vzdáním se funkce, odvoláním. 

Ředitel se může vzdát své funkce, a to písemným prohlášením doručeným správní radě. 

Výkon funkce ředitele zaniká dnem doručení prohlášení správní radě. Správní rada může 

ředitele odvolat, a to i bez udání důvodu. 

Ředitel vykonává své postavení ve smluvním poměru. 

9. Zastupování ústavu 

Ústav zastupuje ředitel. 

K následujícím jednáním potřebuje ředitel předchozí písemný souhlas správní rady: 

- v případě, že jde o dispozici s nemovitým majetkem, 



- v případě, že jde o dispozici s movitým majetkem v hodnotě nad 50.000 Kč nebo 

o uzavírání smluv, ze kterých by vyplýval pro ústav závazek nebo pohledávka vyšší 

než 100.000 Kč, 

- v případě právních jednání vedoucích k nabytí či pozbytí práva autorského, 

- v případě založení jiné právnické osoby. 

 

10. Vklady zakladatelů 

Zakladatel vkládá do ústavu peněžitý vklad ve výši 100.000 Kč. 

Do vzniku ústavu spravuje peněžitý vklad správce Mg. Pavel Hořava, bytem Hermannova 16, 

625 00 Brno, r. č. 560922/2630. Správce do 15 dnů od vzniku ústavu složí peněžitý vklad na 

bankovní účet ústavu. 

11. Výroční zpráva 

Správní rada je povinna schválit výroční zprávu o činnosti a hospodaření ústavu a je povinna 

ji zveřejnit vždy nejpozději do uplynutí 6 měsíců po skončení účetního období. 

Správní rada je povinna výroční zprávu ve lhůtě stanovené platnými právními předpisy uložit 

do sbírky listin vedené příslušným soudem a dále ji zveřejnit na webových stránkách ústavu. 

12. Závěrečná ustanovení 

Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy ústavu zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Zakládací listina je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zakladatel a jeden 

bude přiložen k žádosti o zveřejnění aktualizovaného znění zakládací listiny ústavu do sbírky 

listin veřejného rejstříku. 

V Praze dne 12. 3. 2018 


