
STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. 

 

Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního 

učení Zlínského kraje, o. p. s., schválila na svém řádném zasedání dne 5. 12. 2011, ve znění změn a 

doplňků ze dne 22. 10. 2012, ze dne 18. 4. 2013 a ze dne 26. 11. 2013, tento: 

 

STATUT 
obecně prospěšné společnosti 

 

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání  

a  

Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1.1 Obecně prospěšná společnost Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum 

uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. (dále jen „Společnost“), vznikla 

dne 18. 8. 2008 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským 

soudem v Brně, oddíl O, vložka 368, založené notářským zápisem zakládací listiny ze dne 

6. 5. 2008 a bylo jí přiděleno IČ 282 97 504.  

Jako sídlo Společnosti bylo zapsáno  

                                            Uherský Brod, Nivnická 1763, PSČ 688 01. 
 

1.2 Společnost je právnickou osobou založenou dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, v platném znění, se samostatnou koncepční, vzdělávací, 

metodickou, evaluační, koordinační, poradenskou, výzkumnou, vývojovou, informační, 

administrativní a ekonomickou činností. Organizace činnosti společnosti se řídí Statutem jako 

vnitřním předpisem společnosti. Statut umožňuje existenci dalších organizačních či 

provozních dokumentů, které však nesmí být v rozporu s jeho ustanoveními. 

 

1.3 K zabezpečení realizace činnosti jsou Společnosti při školách či vzdělávacích institucích 

k dispozici Místní centra celoživotního učení (dále jen „MCCU“) jako samostatná organizační 

pracoviště, jež jsou zřízena na základě projektů UNIV, Šance pro dospělé nebo o své vlastní 

vůli mateřskou střední školou či vzdělávací institucí a spolupracuje se s nimi na základě 

smlouvy o spolupráci. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 Statutu - „Síť místních center 

celoživotního učení“. Další budou přijímána po splnění vstupních podmínek žadatele na 

základě návrhu ředitele Společnosti a po schválení správní radou Společnosti. Vstupní 

podmínky jsou specifikovány v příloze č. 2 Statutu. 

 

1.4 MCCU nemají právní subjektivitu, tuto má příslušná škola či vzdělávací instituce, při níž jsou 

MCCU činná. Pro označení názvu lze používat označení „Místní centrum celoživotního učení 

při (jméno právnické či fyzické osoby)“. 

MCCU realizují samostatnou koncepční, vzdělávací, evaluační, poradenskou, informační a 

ekonomickou činnost. 

 

 

 

 



II. 

Činnost a poslání Společnosti 

 

2.1 Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb spočívající 

zejména v realizaci celoživotního vzdělávání na základě nejnovějších poznatků v teoretické 

výuce i odborné praxi, uznávání předchozího vzdělávání získaného na základě zákona 

č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění a uznávání výsledků předchozího učení podle zákona č. 

179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění. 

Společnost byla dále založena za účelem poskytování široké škály podpůrných služeb 

celoživotního vzdělávání definovaných v bodě 2.3. 

 

2.2 Společnost a MCCU budou poskytovat ucelenou část studia prostřednictvím ucelených kurzů 

nebo jednotlivých modulů. Absolventům bude vydáno osvědčení příslušné vzdělávací 

instituce či školy o absolvování kurzu nebo modulu. Při splnění stanovených podmínek budou 

v rámci procesu uznávání dílčích a úplných kvalifikací tyto kvalifikace uznány ve smyslu 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění. 

 

2.3 Obecně prospěšné služby budou Společností poskytovány v následujícím rozsahu: 

a) realizace vzdělávacích aktivit  

b) realizace vzdělávacích aktivit k získání dílčích a úplných kvalifikací s uznáním 

výsledků předchozího vzdělávání a učení  

c) realizace rekvalifikačních aktivit 

d) realizace seminářů a konferencí 

e) konzultační a poradenská činnost 

f) informační a propagační činnost, provádění a podpora marketingu, propagace 

a publicity aktivit Společnosti 

g) provádění analýz a studií, výzkumná a vývojová činnost 

h) zajišťování sportovních a kulturních akcí 

i) působení k zajištění součinnosti subjektů v regionu – úřady práce, rady profesních 

příprav, oblastní kanceláře hospodářské komory, podnikatelské subjekty, vzdělávací 

instituce, orgány státní správy a samosprávy apod. v oblasti celoživotního učení 

j) spolupráce popř. zajišťování spolupráce se zahraničními subjekty v oblasti 

celoživotního vzdělávání 

k) grantová a projektová činnost 

l) poskytování služeb a servis k zabezpečení realizace projektových aktivit 

 

2.4 Tyto obecně prospěšné služby budou poskytovány za stejných podmínek všem zájemcům. 

Služby Společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu.  

 

2.5 Kromě obecně prospěšných služeb může Společnost vykonávat i jiné doplňkové činnosti za 

předpokladu, že budou souviset s účely, pro které Společnost vznikla, bude dosaženo 

účinnějšího využití majetku a služeb a nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně 

prospěšných služeb. 

 

 

 

 

 



III. 

Orgány Společnosti 

 

3.1. Orgány Společnosti jsou: 

- správní rada 

- dozorčí rada 

- ředitel. 

 

3.2. Správní rada obecně prospěšné společnosti je orgánem společnosti a má celkem 9 členů. 

Správní radu jmenuje zakladatel na návrh Zlínského kraje, IČ 70891320, zastoupeného 

radním Zlínského kraje pro školství, mládež a sport. 

 

3.3. Funkční období členů správní rady je tříleté a tuto funkci lze zastávat opakovaně. 

 

3.4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má plnou 

způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke  Společnosti může být 

nejvýše jedna třetina členů správní rady. Za bezúhonného se pro tyto účely považuje ten, 

kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. 

 

3.5 Členství ve správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě této 

Společnosti.  

 

3.6 Členství ve správní radě zaniká: 

- uplynutím funkčního období 

- úmrtím 

- odstoupením 

- odvoláním. 

 

3.7 Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat zákonné podmínky pro 

členství ve správní radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon 

č. 248/1995 Sb. v platném znění, zakládací listinu nebo Statut Společnosti za podmínek 

stanovených v zakládací listině a zákoně. 

 

3.8 Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým 

Společnost 

a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc, 

b) nabývá  nebo  zcizuje  movitou  věc,  zřizuje  věcné  břemeno  nebo  předkupní  právo 

u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné  zakázky malého rozsahu podle 

zákona upravujícího veřejné zakázky, 

c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, 

d) zakládá  jinou  právnickou  osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý  majetek do této 

právnické osoby. 

 

3.9 Správní rada schvaluje: 

a) rozpočet Společnosti, 

b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti, 

c) předmět doplňkových činností. 

 

 

 

 



3.10 Správní rada rozhoduje o: 

a)   zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě podle § 4 odst. 

4 rozhoduje  o  určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede  likvidační 

zůstatek, 

b)  přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem 

na   jinou  osobu, zanikne-li  jediný zakladatel bez právního nástupce nebo  zemře-li 

jediný zakladatel a nestanoví-li zakládací listina jinak. 

 

3.11 Správní rada dále rozhoduje o 

a) změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných Společností, 

b) vydání dalších vnitřních předpisů Společnosti nad rámec Statutu.“  

 

Správní rada může vydat Statut Společnosti, který upravuje podrobnosti její  činnosti 

a rovněž  schvaluje  změnu  Statutu Společnosti, byl-li vydán. 

 

3.12  Správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. 

 

3.13 Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné, při rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 

většina jejích členů. 

 

3.14 Správní rada rozhoduje o změně zakládací listiny, o zrušení společnosti, a o určení obecně 

prospěšné společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, hlasy alespoň dvou třetin 

všech členů správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných členů. 

 

3.15 Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 

 

3.16 Zasedání správní rady svolává předseda písemnou pozvánkou, nebo elektronicky emailem. 

V případě naléhavosti postačí svolání členů správní rady telefonicky. O těchto způsobech 

svolání členů správní rady učiní předseda správní rady záznam. Správní rada je svolávána 

obvykle tak, aby členové správní rady obdrželi pozvánku alespoň dva týdny předem, 

v naléhavých případech lze tuto lhůtu zkrátit. 

 

3.17  Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání správní rady do 1 měsíce po obdržení výzvy 

od kteréhokoli ze zbývajících členů správní rady, od zakladatele či od člena dozorčí rady. 

Tato výzva musí obsahovat zdůvodnění požadavků na svolání mimořádného zasedání 

správní rady Společnosti včetně uvedení záležitosti, která má být projednána 

 

3.18 Dozorčí rada Společnosti je kontrolním orgánem Společnosti a má 3 členy. Členy dozorčí 

radu jmenuje zakladatel na základě návrhu Zlínského kraje, IČ 70891320 zastoupeného 

radním Zlínského kraje pro školství, mládež a sport. 

 

3.19 Funkční období dozorčí rady je tříleté a tuto funkci lze vykonávat opakovaně. 

 

3.20  Dozorčí rada: 

a)  přezkoumává  řádnou  a  mimořádnou  účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti, 

b) nejméně  jedenkrát  ročně  podává  zprávu řediteli a správní radě o  výsledcích své 

kontrolní činnosti, 

c)  dohlíží  na  to,  že  obecně  prospěšná společnost vyvíjí činnost v  souladu se zákony 

a zakládací listinou Společnosti 



 

3.21  Dozorčí rada je oprávněna: 

a) nahlížet  do  účetních  knih  a  jiných  dokladů  a kontrolovat tam obsažené údaje, 

b) svolat  mimořádné  jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti. 

 

3.22  Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno 

slovo, pokud o ně požádají, nemají však právo hlasovat. Dozorčí rada může kdykoliv 

požádat ředitele a správní radu o podání zprávy o záležitostech Společnosti. 

 

3.23 Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení 

zakládací listiny nebo Statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky 

v činnosti Společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke 

sjednání nápravy. Není-li náprava sjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných 

nedostatcích zakladatele. 

 

3.24  Dozorčí rada na svém prvním zasedání volí ze svého středu předsedu dozorčí rady, který 

svolává a řídí jednání dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna 

nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Usnesení dozorčí rady jsou schvalována prostou 

většinou přítomných členů. Dozorčí rada může kdykoliv požádat ředitele a správní radu 

o podání zprávy o záležitostech Společnosti. 

 

3.25  Dozorčí rady zasedá nejméně dvakrát ročně a svolává ji předseda dozorčí rady písemnou 

pozvánkou, nebo elektronicky emailem. V případě naléhavosti postačí svolání členů dozorčí 

rady telefonicky. O těchto způsobech svolání členů dozorčí rady učiní předseda dozorčí rady 

záznam. Dozorčí rada je svolávána obvykle tak, aby členové dozorčí rady obdrželi pozvánku 

alespoň jeden týden předem, v naléhavých případech lze tuto lhůtu zkrátit. 

 

 

IV. 

Zaměstnanci Společnosti 

 

4.1 Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, jmenuje a odvolává ho správní rada, která také 

určuje výši jeho odměny. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je 

bezúhonná. Ředitel nemůže být členem správní rady a dozorčí rady, je však oprávněn 

zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Ředitel může při jednání správní rady 

požádat o slovo a musí mu být uděleno. 

 

4.2 Předseda správní rady dává řediteli na vědomí dobu a místo konání všech zasedání správní 

rady. 

 

4.3      Ředitel Společnosti: 

            -  řídí činnost Společnosti v rozsahu, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou  

                nebo Statutem Společnosti vyhrazena do působnosti správní rady nebo jiného orgánu  

                Společnosti, 

- vůči zaměstnancům Společnosti plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele, 

- disponuje právem nakládat s bankovním účtem Společnosti, zastupovat Společnost před 

veškerými soudními či správními orgány. 

- svoji činnost vykonává na základě Smlouvy o výkonu funkce ředitele.“ 

 

4.4 Písemnosti podepisuje ředitel jménem Společnosti tak, že k  názvu Společnosti připojí své 

jméno a příjmení, označení ředitel a svůj podpis. Ředitel jedná jménem Společnosti vůči 



třetím osobám v rozsahu vyplývajícím z jeho pracovní pozice (ustanovení §20 odst. 

2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

 

4.5 Všechna práva a povinnosti ostatních zaměstnanců vyplývají ze zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, v platném znění. 

 

4.6 Odvolá-li správní rada ředitele Společnosti, nebo se ředitel vzdá funkce, zemře anebo jiným 

způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce, pověří předseda správní rady výkonem 

funkce ředitele Společnosti osobu, která působí v tomto postavení až do jmenování nového 

ředitele správní radou. Osoba pověřená funkcí ředitele Společnosti má po dobu trvání tohoto 

pověření shodné pravomoci jako řádně jmenovaný ředitel Společnosti. Správní rada musí 

nového ředitele Společnosti jmenovat nejpozději do 30 dnů od uvolnění místa ředitele. 

 

 

V. 

Hospodaření Společnosti 

 

5.1 Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Kromě obecně 

prospěšných služeb může Společnost vykonávat i jiné činnosti ("doplňková činnost") za 

podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků 

Společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných 

služeb. 

 

5.2 Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. 

 

5.3 Hospodářský výsledek (zisk) Společnosti nesmí být použit v prospěch zakladatele, členů 

jejích orgánů, nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných 

služeb, pro které byla Společnost založena. 

 

5.4 Při zajišťování své činnosti se Společnost může ucházet o dotace ze státního rozpočtu, 

z rozpočtu kraje či obce, Evropských strukturálních fondů případně jiných státních orgánů 

nebo fondů. Takto poskytnuté příspěvky budou zvláště pečlivě účtovány a rozhodováno 

o nich bude za podmínek stanovených příslušným poskytovatelem. 

 

5.5 Společnost vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Za úplnost a správnost účetnictví odpovídá ředitel společnosti. 

 

5.6 Ve svém účetnictví je Společnost povinna důsledně oddělit náklady a výnosy spojené 

s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami 

a náklady a výnosy spojené se správou Společnosti. 

 

5.7 Účetním rokem je kalendářní rok. Řádná a mimořádná účetní závěrka bude ověřována 

auditorem v tom případě, že se Společnost stane příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze 

státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od 

státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v roce, za nějž je účetní závěrka 

sestavována, jeden milion korun, či bude-li ve výši čistého obratu překročena hranice deseti 

milionů Kč.  

 

5.8 Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 

30. 06. kalendářního roku následujícího po hodnoceném období. Hodnoceným obdobím je 



kalendářní rok. Společnost uloží výroční zprávu do 30 dnů po schválení správní radou do 

sbírky listin. 

 

5.9 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Společnosti je veřejně přístupná v jejím sídle. 

Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví obsahuje 

také informace o: 

- všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb 

a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení, 

- lidských zdrojích, 

- výnosech v členění podle zdrojů, 

- vývoji a stavu fondů Společnosti k rozvahovému dni, 

- stavu majetku a závazků Společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře, 

- celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 

prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnosti Společnosti, 

včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí 

rady, 

- změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně 

osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období. 

 

5.10 Zdroje Společnosti 

     Vlastním zdrojem financování Společnosti je její jmění, které mohou vytvořit 

a) hodnota přijatých darů a dědictví 

b) dotace 

c) výnosy z vlastní činnosti 

d) vstupní poplatky pro přijetí do MCCU. 

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

6.1 V ostatních, zde neuvedených institutech platí obecně závazné právní předpisy ČR, zejména 

zákon o obecně prospěšných společnostech, zákon o účetnictví a obchodní zákoník, platném 

znění. 

 

6.2 Jakékoliv změny nebo doplňky tohoto Statutu je možno provádět pouze písemnou formou 

a musí být k nim přiloženo rozhodnutí správní rady Společnosti a tyto budou zapsány do 

sbírky listin. 

 

6.3 Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem 5. 12. 2011, ve znění schválených změn 

a doplňků ze dne 22. 10. 2012, ze dne 18. 4. 2013 a ze dne 26. 11. 2013. 

 

 

 

V Uherském Brodě dne 26. 11. 2013 

 

 

 

 

PaedDr. Rostislav Šmíd 

předseda správní rad 

 



 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 Síť místních center celoživotního učení 

Příloha č. 2 Vstupní podmínky pro přijetí MCCU do Krajského centra dalšího profesního 

vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
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KRAJSKÉ CENTRUM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

A CENTRUM UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. 

 

PŘÍLOHA č. 1 
Statutu obecně prospěšné společnosti 

 

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání  

a  

Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. 

- 

„Síť místních center celoživotního učení“ 

 

Název IČ 

1 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 14450437 

2 Střední průmyslová škola Otrokovice 00128198 

3 
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Uherské Hradiště 
60371731 

4 
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí 
00851574 

5 Střední odborná škola Luhačovice 61715999 

6 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 00559644 

7 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem 47935952 

8 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 13643878 

9 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město  60371790 

10 Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín 14450500 

11 
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola 

Kroměříž 
65269616 

12 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín  00843407 

13 Střední škola - centrum odborné přípravy technické Kroměříž  00568945 

14 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín  46276327 

15 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm  00843474 

16 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 47935774 

17 Gymnázium Uherské Hradiště    60371684 

18    Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 00545121 

19   Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 00226319 

20   Střední průmyslová škola Zlín 00559482 
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21   Gymnázium a Jazyková škola a právem státní jazykové zkoušky Zlín 00559504 

22   Gymnázium Kroměříž 70843309 

23 
  Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

Vsetín 
00843351 

24   Obchodní akademie Kroměříž 63458730 

25   Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 00843491 

26   Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 47934832 

27   Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod 15527816 

28   Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín 00566411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Brodě dne 26. 11. 2011 

 

 

 

PaedDr. Rostislav Šmíd 

předseda správní rady  
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KRAJSKÉ CENTRUM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

A CENTRUM UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. 

 

 

PŘÍLOHA č. 2 
 

Statutu obecně prospěšné společnosti 

 

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání  

a  

Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. 

- 

„Vstupní podmínky pro přijetí MCCU do Krajského centra dalšího profesního vzdělávání“  
 

 

- podání žádosti o přijetí 

- zaplacení vstupního poplatku ve výši Kč 10.000,-  

- souhlas nadpoloviční většiny všech členů správní rady Společnosti s přijetím 

- určení kontaktní osoby a zástupce MCCU v Krajském centru dalšího profesního vzdělávání 

a Centra uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Brodě dne 5. 12. 2011 

 

 

PaedDr. Rostislav Šmíd 

předseda správní rady  

 

 

 


