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Statut obecně prospěšné společnosti Ekologické centrum Orlov o.p.s. - Geopark Barrandien 

 
XIII. 

Geopark Barrandien – organizační složka o.p.s. 
 
1. Organizační složka Geopark Barrandien je samostatná vnitřní organizační jednotka zřízená v 
rámci Ekologického centra Orlov o.p.s. Má vnitřní rozhodovací pravomoci v rámci o.p.s. podle této 
zakladatelské smlouvy. Navenek však za o.p.s. samostatně nejedná, nemá právní osobnost. 

2) Organizační složku Geopark Barrandien tvoří tyto orgány organizační složky: 

a) Shromáždění partnerů  Geoparku Barrandien 

b)  Rada Geoparku Barrandien 

c) Poradní rada Geoparku Barrandien 

d) Kontrolní komise Geoparku Barrandien 

e) Vědecká rada Geoparku Barrandien 

f) Kancelář Geoparku Barrandien 

3. Nejvyšším orgánem organizační složky Geoparku Barrandien je shromáždění partnerů. Tvoří jej 
všichni partneři působící v organizační složce na základě uzavřených partnerských smluv za účelem 
přípravy a realizace strategie Geoparku Barrandien. 

4. Orgány organizační složky jsou ustavovány tak, aby v žádném z orgánů žádná ze zájmových 
skupin neměla více než 49 % hlasovacích práv. 

5. Jeden partner může být kromě shromáždění partnerů členem dalších orgánů organizační složky. 

6. Vedle orgánů organizační složky je součástí organizační složky též její kancelář. 

7. Seznam aktuálních partnerů v rámci Geoparku Barrandien včetně registru uzavřených smluv a 
seznamu členů orgánů vede kancelář organizační složky Geoparku Barrandien. Za jeho správné 
vedení je přímo odpovědna řediteli o.p.s. Ředitel o.p.s. kontroluje pravidelně způsob vedení údajů 
o partnerství a orgánech Geoparku Barrandien. Na požádání kteréhokoliv z partnerů nebo 
kohokoliv z veřejnosti z nich poskytne o.p.s. výpis osvědčující aktuální stav. 

XIV. 
Geopark Barrandien – orgány 

 

1. Shromáždění partnerů Geoparku Barrandien 

a) Shromáždění partnerů je nejvyšším orgánem organizační složky Geoparku Barrandien a je 
tvořeno všemi partnery v rámci strategie Geoparku Barrandien, kteří mají uzavřenu s o.p.s. 
partnerskou smlouvu.  

b) Partneři mají rovné postavení v orgánech Geoparku Barrandien, síla hlasů je stejná. 

c) Shromáždění partnerů vymezí  v souladu se zájmy Geoparku Barrandien a regionu Barrandien 
své převažující činnosti.  

d) Shromáždění partnerů zejména: 
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aa) schvaluje jednací řád shromáždění partnerů a další vnitřní předpisy organizační složky 
Geoparku Barrandien a její kancelář, 

bb) schvaluje partnery Geoparku Barrandien, 

cc) nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění činnosti Geoparku 
Barrandien v rámci  působnosti Ekologického centra Orlov o.p.s., 

dd) zřizuje povinné orgány organizační složky tj. Radu Geoparku Barrandien, Poradní komise 
Geoparku Barrandien, Kontrolní komise Geoparku Barrandien a volí a odvolává členy těchto 
orgánů, 

ee) volí členy orgánů organizační složky Geoparku Barrandien, určuje počet členů povinných 
orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávaní a způsob jednání, 

ff) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů v rámci uskutečňování strategie Geoparku 
Barrandien, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, 

gg) doporučuje správní radě ke schválení část rozpočtu o.p.s. zahrnující činnost v rámci 
Geoparku Barrandien, 

hh) schvaluje výroční zprávu o činnosti organizační složky Geoparku Barrandien (ta je 
součástí výroční zprávy společnosti) a o hospodaření této organizační složky, 

ii) je-li partnerem Shromáždění partnerů právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v 
orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu, 

jj) rozhoduje o fúzi nebo zrušení organizační složky Geoparku Barrandien. 

e) Shromáždění partnerů Geoparku Barrandien se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 12 měsíců. 
Jeho jednání svolává předseda Rady Geoparku a jednání je upraveno jednacím řádem. 

f) Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů Geoparku 
Barrandien. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných partnerů. 

g) Přijetí partnerů - noví partneři v rámci Geoparku Barrandien mohou být přijímáni na základě 
jejich písemné žádosti, o přijetí rozhodne Shromáždění partnerů. K přijetí nového partnera je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů  

h) Shromáždění partnerů může rozhodnout o výpovědi partnerské smlouvy pro zvlášť závažné 
porušení povinností partnera z uzavřené partnerské smlouvy. Pro přijetí rozhodnutí o výpovědi 
partnerské smlouvy je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů Shromáždění partnerů. 
Platnou výpovědí partnerské smlouvy přestává být partner partnerem organizační složky Geoparku 
Barrandien a to ke dni doručení výpovědi partnerovi. Ukončením partnerství zaniká partnerovi 
členství i zastoupení v jednotlivých orgánech organizační složky Geoparku Barrandien. 

2. Rada Geoparku 

a) Rada Geoparku je rozhodovacím orgánem organizační složky Geoparku Barrandien. 

b) Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů, přičemž Členové Rady Geoparku jsou 
voleni na dobu 3 let. Počet členů výboru je dán počtem partnerů. Opětovné zvolení člena Rady 
Geoparku je možné. 

c) Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady Geoparku rovné. Je-li členem Rady Geoparku 
fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího 
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živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto  podmínku splňovat také ten, kdo 
tuto právnickou osobu zastupuje. 

d) Rozhodovací orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.  

Do jeho kompetence spadá zejména: 

aa) doporučovat řediteli o.p.s. uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím 
zaměstnancem pro realizaci Geoparku Barrandien, bez doporučení Rady Geoparku není ani 
uzavření ani rozvázání pracovního poměru možno učinit, tímto nejsou dotčena ustanovení 
zákoníku  práce, 

bb) schvalovat výzvy k podávání žádostí, 

cc) vybírat projekty k realizaci a stanovit výši alokace na projekty na základě návrhu Poradní 
komise Geoparku,  

dd) svolávat Shromáždění partnerů minimálně jedenkrát za 12 měsíců, 

ee) schvalovat jednací řád Rady Geoparku, 

ff) schvalovat změny v programových rámcích. 

e) Rada Geoparku se schází dle potřeby, nejméně však 2 x za 12 měsíců. Jeho jednání svolává  
předseda Rady Geoparku. Rada Geoparku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina  
členů Rady Geoparku. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů Rady 
Geoparku. 

f) Jednání Rady Geoparku se může účastnit ředitel o.p.s. a vedoucí pracovník kanceláře organizační 
složky Geoparku Barrandien. 

3. Poradní rada Geoparku Barrandien 

a) Poradní rada Geoparku Barrandien je volena shromážděním partnerů. Skládá se ze zástupců 
partnerů Geoparku Barrandien a z dalších subjektů, které na území působnosti Geoparku 
Barrandien prokazatelně působí. Je-li členem poradní rady Geoparku Barrandien právnická osoba, 
zmocní fyzickou osobu, aby jí v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího 
statutárního  orgánu.  

b) Má členy volené Shromážděním partnerů.  

c) Při rozhodování je hlasovací právo členů  Poradní rady Geoparku Barrandien rovné. 

d) Je-li členem Poradní rady Geoparku Barrandien fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná 
ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, 
musí  tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 

e) Dobu mandátu členů určuje Shromáždění partnerů na dobu tří let, opakované  zvolení je možné. 

f) Poradní rada Geoparku Barrandien volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho  
zasedání. 

g) Do kompetence Poradní rady Geoparku Barrandien spadá zejména předvýběr  a doporučení 
projektů na základě objektivních kritérií. Poradní rada Geoparku Barrandien navrhuje jejich pořadí 
podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů Geoparku Barrandien. 

4. Kontrolní komise Geoparku Barrandien 
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a) Kontrolní komise Geoparku kontroluje činnost a hospodaření organizační složky Geoparku 
Barrandien, zejména  soulad rozhodování jejich orgánů s obecně závaznými předpisy a pravidly 
dotačních programů a pravidly pro činnost v rámci Geoparku Barrandien. Členové kontrolní komise 
musí být voleni z partnerů. Kontrolní komise má 5 členů volených na 3 roky. Člen kontrolní komise 
nesmí být zároveň členem správní rady společnosti ani Rady Geoparku Barrandien či poradní 
komise Geoparku Barrandien. 

b) Je-li členem Kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu  
právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí  tuto 
podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 

c) Kontrolní orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. 

d) Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné. 

e) Nejméně jedenkrát ročně podává kontrolní komise zprávu Shromáždění partnerů o výsledcích 
své kontrolní činnosti. 

f) V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů společnosti a 
požadovat od členů dalších orgánů společnosti nebo od jejích zaměstnanců vysvětlení k 
jednotlivým záležitostem. 

g) Pokud kontrolní komise shledá, že postup orgánů organizační složky je v rozporu s obecně 
závaznými předpisy či dotačními pravidly, oznámí to výboru organizační složky a na vědomí řediteli 
o.p.s. Rada Geoparku je povinna zjednat nápravu. 

h) Kontrolní komise svolává mimořádné jednání Shromáždění partnerů či Rady Geoparku, jestliže 
to vyžadují zájmy společnosti. 
ch)  Komise kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování 
odvolání žadatelů proti rozhodnutím ve věci výběru projektu, zodpovídá za monitoring a hodnocení 
Geoparku Barrandien. 

i) Projednává výroční zprávu o činnost a hospodaření organizační složky Geoparku Barrandien. 

j) Zodpovídá za monitoring a hodnocení Geoparku Barrandien. 

k) Kontrolní komise dohlíží na to, že organizační složka Geoparku Barrandien vyvíjí činnost v 
souladu se zákony, platnými pravidly a plánem rozvoje Geoparku Barrandien. 
 

5. Vědecká rada Geoparku 

a) Vědecká rada je poradním orgánem Rady Geoparku. 

b) Vědecká rada Geoparku má sekce: 

aa) geologicko - paleontologickou 

bb) zoologicko - botanickou 

cc) společenskou (archeologie, historie, demografie) 

c) Každá sekce je tvořena spolupracujícími odborníky v příslušném oboru, kteří odpovídají za 
odborné výstupy Geoparku Barrrandien. 

d) Vědecká rada komunikuje prostřednictvím vedoucího kanceláře Geoparku Barrandien.  

6. Kancelář organizační složky Geoparku Barrandien 

a) Kancelář organizační složky je tvořena vedoucím zaměstnancem organizační složky Geoparku 
Barrandien a případně dalšími zaměstnanci dle rozhodnutí Rady Geoparku. 



Ekologické centrum Orlov o.p.s. 

 
 

b) Vedoucího zaměstnance kanceláře organizační složky přijímá do pracovního poměru ředitel o.p.s. 
na návrh Rady Geoparku. 

c) Kancelář organizační složky Geoparku Barrandien připravuje podklady pro jednání orgánů 
organizační složky a realizuje rozhodnutí organizační složky i jiných orgánů o.p.s. ve vztahu k 
realizaci Geoparku Barrandien. 

d)  Kancelář organizační složky Geoparku Barrandien koordinuje a zprostředkovává kontakt s 
Vědeckou radou Geoparku. 

e)  Kancelář organizační složky Geoparku Barrandien zajišťuje diseminaci odborných výstupu 
Vědecké rady. 

f)  Kancelář organizační složky Geoparku Barrandien se podílí na aktivním řízení Geoparku 
Barrandien, k tomu si vytváří realizační tým. Složení realizačního týmu určuje vedoucí kanceláře 
Geoparku Barrandien.  

g) Kancelář Geoparku Barrandien uzavírá smlouvy o spolupráci se subjekty působícími v regionu 
Barrandien a subjekty, kteří chtějí spolupracovat na projektu Geoparku Barrandien. Smlouvy 
podepisuje ředitel o.p.s. a kancelář je pravidelně předkládá Radě Geoparku na vědomí. 
Spolupracující subjekty jsou osoby či společnosti podílející se na nabídce aktivit v regionu 
Barrandien a mohou být voleni do Poradní rady Geoparku Barrandien. 

h) Kancelář organizační složky Geoparku Barrandien musí mít internetové stránky, které obsahují 
minimálně tyto informace:  

aa) zřizovací dokumenty (zakládací smlouva či statut), 

bb) aktuální seznam partnerů, 

cc) adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba, 

dd) mapa územní působnosti, 

ee) výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizační složky Geoparku Barrandien, 

ff) seznam členů povinných orgánů (Rady Geoparku, poradní a vědecké rady a kontrolní 
komise), 

gg) podmínky pro přistoupení nových partnerů včetně práv a povinností partnerů, 

hh) za internetové stránky a správnost a aktuálnost zde vedených údajů odpovídá ředitel 
o.p.s. spolu s vedoucím zaměstnancem kanceláře organizační složky Geoparku Barrandien. 
 

XV. 
 Vztahy mezi orgány o.p.s. a orgány organizační složky Geoparku Barrandien 

1. Ve věcech přípravy a uskutečňování strategie Geoparku Barrandieny a realizace projektů 
Geoparku Barrandien k jejímu naplňování je k vnitřní formulaci rozhodnutí za o.p.s. přednostně 
příslušná organizační jednotka Geopark Barrandien. Bez jejího předchozího rozhodnutí či 
doporučení ani proti jejím rozhodnutím nemohou jiné orgány o.p.s. rozhodovat, ledaže by 
postupem či rozhodnutím organizační složky měl být porušen zákon nebo o.p.s. vzniknout škoda. 
Pokud by ostatní orgány toto ustanovení nedodržely, mohou být volány k odpovědnosti za 
případnou škodu, která by tím vznikla o.p.s. 

2. O fúzi nebo zrušení organizační složky Geopark Barrandien může správní rada o.p.s. rozhodnout 
jen s předchozím souhlasem shromáždění partnerů. 

3. ECO zastoupené ředitelem uzavírá s každým partnerem Geoparku Barrandien smlouvu o 
partnerství. 



Ekologické centrum Orlov o.p.s. 

 
 

4. Ředitel o.p.s je zmocněn k uzavírání smluv o partnerství v rámci organizační složky Geopark 
Barrandien a k úkonům vedoucím k založení do sbírky listin veřejného rejstříku. 

 
XVI. 

 Cíle a úkoly Geoparku Barrandien 

1. Cílem Geoparku Barrandien je rozvoj cestovního ruchu a jeho podpora v regionu Barrandien. 

2.  Hlavním cílem je ustanovení národního geoparku České republiky a následně zápis do globálních 
geoparků UNESCO. 

3. Specifickým cílem projektu je společný marketing, realizace společných projektových záměrů, 
koordinování turistické dopravní obslužnosti a tvorba turistických produktů, které naplní vizi 
Geoparku Barrandien jako atraktivní turistické destinace. 

4. Úkolem Geoparku Barrandien je koordinace postupu a vytvoření jednotné strategie cestovního 
ruchu v regionu.  

5. Informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu a regionálního 
rozvoje regionu Barrandien. 

6. Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví v Geoparku 
Barrandien, vzdělávání a osvěta. 

7. Identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu a 
udržitelného regionálního rozvoje. 
8. Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mimo jiné poskytování turistických 
informací a návazných návštěvnických služeb. 

9. Podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu, šetrné 
turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje. 

10. Pozitivní prezentace regionu Barrandien včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti. 

11. Vydávání informačních materiálů a odborných publikací. 

12. Zprostředkování ubytování. 

13. Průvodcovská činnost. 

14. Tvorba a příprava krizového managementu cestovního ruchu (eliminace nepříznivých dopadů 
na rozvoj cestovního ruchu v  Geoparku Barrandien). 
 
15. Za pomocí Vědecké rady Geoparku pečovat o vědecký rozvoj poznání Barrandienu. Koordinovat 
ve spolupráci s partnery a Vědeckou radou o prezentaci vědeckých poznatků z geologie, 
paleontologie, zoologie, botaniky, archeologie, historeia a dalších vědních oborů. 

 

XVIII. 
 Vymezení území působnosti Geoparku Barrandien 

1. Působnost Geoparku Barrandien je specifikována v příloze č. 2 Mapa regionu Barrandien 

2. Rozsah působnosti Geoparku Barrandien může být změněn na základě rozhodnutí Shromáždění 
partnerů Geoparku Barrandien. 

 
 


