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Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1. Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurální divadla o.p.s. je obecně prospěšná
společnost založená podle zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění (dále jen zákon)
Statutárním městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem a příspěvkovou
organizací Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla zakládací smlouvou
ze dne 25. 7. 2006 a novelou zakládací smlouvy ze dne 28.6.2011 a je zapsáno
v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle O, vložce číslo 141.
1.2. Sídlo Divadla Drak a Mezinárodní institutu figurálního divadla o.p.s. je Hradec Králové,
Hradební 632, Hradec Králové, PSČ: 500 03
IČ: 275 04 671
Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s. používá při své činnosti
na tiskovinách, zejména na propagačních materiálech, logotyp, jehož podoba tvoří
přílohu č.2 statutu.
1.3. Statut je základním organizačním předpisem, který upravuje podrobnosti o vnitřní
organizaci Divadla Drak a Mezinárodní institutu figurálního divadla o.p.s. a stanoví
zásady jeho řízení. Statut vydává v souladu s ust. § 13 odst. 4 zakládací smlouvy správní
rada.
1.4. Hlavním účelem založení Divadla Drak a Mezinárodního institutu figurálního divadla
o.p.s. je uspokojování kulturních potřeb zejména občanů Hradce Králové
a Královéhradeckého kraje v oblasti profesionálního divadelního umění a činnosti
související a to bez účelu dosažení zisku.
Činnosti, kterými je dosaženo hlavního účelu jsou zejména tyto:
- výroba a inscenování divadelních představení a projektů vznikajících v rámci
umělecké činnosti a jejich provozování ve vlastních objektech a divadelních scénách
- pořádání a zabezpečení divadelních představení a koncertů, tzn. živé provozování
díla dramatického, hudebního apod.
- studijně vzdělávací činnost, organizování kurzů, stáží a divadelních projektů včetně
spolupráce s podobnými zařízeními, divadelními školami a organizacemi v České
republice i v zahraničí, poradenskou, přednáškovou, vzdělávací a výchovnou činnost
v oblasti kultury
- provozování vlastních divadelních inscenací formou zájezdové činnosti pořadatele
ve východočeském regionu, na území České republiky i v zahraničí

-

tvorba a organizace dalších divadelních a kulturních pořadů, koncertů, přehlídek a
festivalů, včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců,
výstavní činnost, výstavy originálů a rozmnoženin děl,
veřejné předvádění audiovizuálních děl,
zajišťování provozu divadelních scén včetně provozu ubytoven pro umělecké
pracovníky, údržby a správy majetku,
ediční, propagační a publikační činnost směřující k podpoře hlavní činnosti,
vydávání, veřejné šíření a prodej neperiodických publikací a nahraných nosičů,
pořizování databáze a její zužitkování a vytěžování v souladu s předmětem činnosti,
poskytování informačních služeb souvisejících s účelem zřízení,

1.5. Kromě hlavního účelu vykonává divadlo v souladu se zakládací smlouvou následující
doplňkové činnosti.
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím,
- ubytovací služby,
- realitní činnost,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
- reklamní činnost a marketing.
1.6. Divadlo Drak a MIFD o.p.s. hospodaří s movitým majetkem, který mu darovalo Město
Hradec Králové k 1. 2. 2007 v aktuální hodnotě stanovené na základě znaleckých
posudků.
Dále Divadlo Drak a MIFD o.p.s. hospodaří s hmotným i nehmotným majetkem, který
získá nebo mu bude svěřen, s právy k nehmotným statkům.
Článek 2
Orgány Divadla Drak a MIFD o.p.s.
2.1. Řídící orgány Divadla Drak a MIFD o.p.s. jsou:
a) správní rada
b) dozorčí rada
c) ředitel
2.2. Správní rada
2.2.1. Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti. Členové správní rady jsou jmenováni.
Jmenování členů správní rady upravuje zakládací smlouva. Za podmínek zakládací
smlouvy a zákona může nové členy jmenovat soud na návrh člena správní rady,
dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem nebo i bez takového návrhu.
2.2.2. Správní rada si z řad svých členů volí předsedu. Předseda svolává zasedání správní
rady a řídí jednání správní rady a za správní radu podepisuje listiny a úkony, které
správní rada vydává v rozsahu své působnosti a pravomoci podle zakladatelské
smlouvy a zákona o obecně prospěšných společnostech.
2.2.3. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem a zakládací
listinou. Správní rada zejména:
- vydává statut Divadla Drak a MIFD o.p.s.,
- schvaluje řádnou roční účetní uzávěrku, mimořádné účetní uzávěrky a výroční
zprávu Divadla Drak a MIFD o.p.s.
- dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena,
- schvaluje rozpočet Divadla Drak a MIFD o.p.s. a jeho změny,
- rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti na rámec
vymezený v zakládací smlouvě,
- uděluje souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku Divadla Drak a MIFD
o.p.s. nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku,
- jmenuje a odvolává ředitele společnosti, uděluje mu další kompetence, dohlíží na
jeho činnost, stanoví mu podmínky smlouvy, mzdu, případně další odměny,
- rozhoduje o zrušení společnosti a určuje obecně prospěšnou společnost, které

nabídne likvidační zůstatek,
- uděluje souhlas k nabývání nemovitého majetku obecně prospěšnou společností,
- uděluje souhlas k nabývání nebo zcizování movité věci, zřizování věcných břemen
nebo předkupních práv u movité věci, je-li cena této movité věci vyšší než hodnota
veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách,
- uděluje souhlas k nabývání nebo zcizování autorských nebo průmyslových práv
obecně prospěšnou společností,
- uděluje souhlas k zakládání jiné právnické osoby a k vkladu peněžitého majetku
do této právnické osoby.
Správní rada je oprávněna udělit předchozí souhlas k úkonům, které za obecně
prospěšnou společnost provádí ředitel společnosti, formou jednorázového písemného
souhlasu i pro více úkonů, o nichž však musí být na každém zasedání správní rady
informována. Správní rada je oprávněna svůj předchozí souhlas u jednotlivého úkonu
dodatečně odvolat pokud je takovým úkonem zasaženo do práv obecně prospěšné
společnosti nad míru obvyklou a nebo pokud je důsledek takového úkonu ve zřejmém
rozporu s účelem poskytovaných obecně prospěšných služeb nebo se schváleným
rozpočtem.
2.2.4. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Jednání správní
rady svolává a řídí předseda. Svolání se provádí písemně, elektronickou poštou, faxem
nebo telefonicky a to nejméně 10 dnů před jejím zasedáním.
2.2.5. Jednání správní rady řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Správní rada je
usnášeníschopná, je-li přítomna prostá většina jejich členů. Správní rada rozhoduje
hlasováním. Každý člen správní rady má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí je třeba
souhlasu většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Členové správní rady mohou o vymezených otázkách rozhodovat per rolam.
Předseda správní rady i mimo zasedání správní rady vyzve členy správní rady
k hlasování korespondenčně, elektronickou nebo běžnou poštou, nebo faxem.
Výsledek hlasování oznámí předseda správní rady všem členům.
2.2.6. Délka funkčního období člena správní rady, podmínky členství a zániku členství
ve správní radě jsou stanoveny zákonem a zakládací smlouvou.
2.3. Dozorčí rada
2.3.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Divadla Drak a MIFD o.p.s. Členy dozorčí rady
jmenují zakladatelé. Pro jmenování členů dozorčí rady platí obdobně ujednání o
ustavení a členství ve správní radě.
2.3.2. Dozorčí rada si z řad svých členů volí předsedu.
2.3.3. Dozorčí rada zejména:
- přezkoumává řádnou roční účetní závěrku, mimořádné účetní závěrky a výroční
zprávu Divadla Drak a MIFD o.p.s.,
- nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své
kontrolní činnosti,
- dohlíží na to, že Divadlo Drak a MIFD o.p.s. vyvíjí činnost v souladu se zákony
a zakládací smlouvou

2.3.4. Dozorčí rada je oprávněna:
- podávat správní radě návrh na odvolání ředitele,
- nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
- svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy divadla.
2.3.5. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení
zakládací smlouvy nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další
nedostatky v činnosti Divadla Drak a MIFD o.p.s.
2.3.6. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání správní rady. Musí jim být
uděleno slovo, pokud o ně požádají.
2.3.7. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Jednání dozorčí
rady svolává předseda. Svolání se děje písemně, elektronickou poštou, faxem nebo
telefonicky a to nejméně 10 dnů před jejím zasedáním.
2.3.8. Jednání dozorčí rady řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Dozorčí rada je
usnášeníschopná, je-li přítomna prostá většina jejich členů. Dozorčí rada rozhoduje
hlasováním. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí je třeba
souhlasu většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
2.3.9. Délka funkčního období člena dozorčí rady, podmínky členství a zániku členství
v dozorčí radě stanoví zákon a zakládací smlouva.
2.4. Ředitel
2.4.1. Ředitel je statutárním orgánem Divadla Drak a MIFD o.p.s.
2.4.2. Ředitel řídí činnost Divadla Drak a MIFD o.p.s., pokud není zákonem, zakládací
smlouvou nebo statutem vyhrazena do pravomoci správní rady.
Ředitel zejména:
- řídí běžný chod Divadla Drak a MIFD o.p.s., včetně všech organizačních úseků
divadla,
- řídí hospodaření Divadla Drak a MIFD o.p.s. včetně všech organizačních úseků
divadla v souladu se schváleným rozpočtem,
- odpovídá za poskytování obecně prospěšných služeb (hlavní účel Divadla Drak a
MIFD o.p.s.) a za provádění doplňkových činností,
- zajišťuje plnění rozhodnutí správní rady,
- rozhoduje o personálních záležitostech a mzdových otázkách zaměstnanců,
- odpovídá za vedení předepsané účetní evidence,
- v souladu se zvláštními předpisy zajišťuje vedení předepsané evidence o majetku a
jeho inventarizaci,
- zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření Divadla Drak a MIFD
o.p.s.,
- podle pokynů předsedy správní rady připravuje podklady pro její jednání,
- k zabezpečení úkolů Divadla Drak a MIFD o.p.s. a dalšímu upřesnění vnitřního
systému práce vydává směrnice a příkazy,
- jedná za společnost a za společnost podepisuje v rozsahu pravomocí a oprávnění
vyplývajících ze zakládací smlouvy a ze zákona o obecně prospěšných
společnostech.

2.4.3. Ředitel je oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.
2.4.4. Vnitřním poradním orgánem ředitele je porada vedení. Členy porady vedení jsou
šéf uměleckého souboru, scénograf a dramaturg.
K poradě vedení může ředitel podle potřeby přizvat další zaměstnance.
Článek 3
Organizační struktura Klicperova divadla o.p.s.
Organizační struktura vychází z poslání Divadla Drak a MIFD o.p.s. V souladu
s organizačním schématem, který je nedílnou součástí Statutu Divadla Drak a MIFD o.p.s.
se Divsadlo Drak a MIFD člení na tři úseky:
- úsek ředitele
- úsek umělecko-technický
- úsek ekonomicko-provozní
Jednotlivé úseky se dále mohou dělit na střediska. K plnění úkolů ustavuje ředitel divadla
poradu vedení, případně další odborné rady a poradní sbory.
Článek 4
Zaměstnanci organizace
Podmínky zaměstnávání a pracovně-právní vztahy zaměstnanců se v Divadle Drak a MIFD
o.p.s. řídí zákoníkem práce v platném znění, souvisejícími předpisy, organizačním řádem
a pracovním řádem Divadla Drak a MIFD o.p.s.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
5.1. Tento statut je závazný pro všechny orgány Divadla Drak a MIFD o.p.s. i jeho
zaměstnance.
5.1.1. Všichni vedoucí zaměstnanci Divadla Drak a MIFD o.p.s. jsou povinni seznámit se
statutem podřízené zaměstnance.
5.2.

Statut byl schválen správní radou dne 31.8.2011

5.3.

Statut nabývá účinnosti dne 1.9.2011.

předsedkyně správní rady
Divadla Drak a MIFD o.p.s.

