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1. Základní data společnosti 

Název: PRO PRůhonické Děti z.ú., (dále jako „PROPRD“ či „Ústav“), zapsaný v rejstříku ústavů vedeném 

u Městského soudu v Praze v oddílu U, vložce 484 

Sídlo: V Parku 2309/6, Chodov, 148 00  Praha 4 

Spojení: e-mail: info@krouzky.cz 

IČO: 228 94 616 

Právní forma: zapsaný ústav 

Spolek To mě baví! se sídlem Mánesova 1080/3, Vinohrady, 120 00  Praha, IČ 228 94 616, zapsaný ve 

spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22751, změnil dle § 3045  

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. svoji právní formu ze spolku na ústav s názvem PRO PRůhonické Děti, z.ú., 

zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 484. 

PRO PRůhonické Děti, z.ú., byl Zakládající listinou založen dne 23. 8. 2016, zapsán usnesením Městského 

soudu v Praze ze dne 6. 9. 2016 a dne 21. 9. 2016 byl zápis zveřejněn v rejstříku ústavů. 

Hlavní činnosti ústavu:  

Hlavním posláním společnosti je přispívat ke vzdělávání a výchově dětí v České republice. Společnost 

poskytuje následující služby: 

a) podpora a organizace školních a mimoškolních aktivit 
b) organizace projektů a programů v oblastech kulturních ekologických a sportovních 
c) spolupráce s institucemi a organizacemi návazné péče státního a nestátního sektoru  
d) pomoc v socializaci děti ze sociálně slabých rodin 

organizace krátkodobých a pobytových programů pro děti se zaměřením na jejich osobnostní rozvoj 

Zakladatel: Dětská agentura Kroužky s.r.o, IČO: 26481014, sídlo: V Parku 2309/6, Chodov, 148 00  

Praha 4 

Orgány společnosti: 

Předseda správní rady: Daniel Tomeš MBA 

Členové správní rady: Soňa Tomešová, PhDr. Mgr. Marek Vraný 

Ředitel společnosti – Statutární orgán: Mgr. Jakub Reindl 

Zaměstnanci: 

K 31. 8. 2020 nebyl ve společnosti zaměstnán žádný zaměstnanec, členové statutárních orgánů svou 

funkci vykonávaly jako čestnou, tedy bez nároku na odměnu. 
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2. Přehled činností vykonávaných v příslušném roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 

PROPRD v minulosti zřídil školskou právnickou osobu Základní umělecká škola a Středisko volného času 

Průhonice (ZUŠ). Ředitelem této školské právnické osoby byl od 1. 11. 2021 jmenován Mgr. Jakub Reindl.  

Společnost PROPRD se jako zřizovatel školské právnické osob nepodílí na jejím hospodaření. ZUŠ je 

samostatnou účetní i právnickou osobou. 

Smyslem založení školské právnické osoby je zjednodušit cestu k veřejným zdrojům a ke grantům, které 

státní správa na vzdělání poskytuje. Školská právnické osoba nabyla právní subjektivitu od 1. 9. 2018. 

PROPRD tak naplňuje hlavní poslání a účel společnosti. 

 

3. Informace o lidských zdrojích společnosti 

K 31. 8. 2020 nebyl ve společnosti zaměstnán žádný zaměstnanec, členové statutárních orgánů svou 

funkci vykonávaly jako čestnou, tedy bez nároku na odměnu. 

Společnost ale spolupracuje s řadou dobrovolníků, kteří jí aktivně pomáhají. 

   

4. Výhled na školní rok 2020/21 

PROPRD se metodickou a odbornou pomocí podílí na úspěšném chodu ZUŠ. 

 

Zprávu zpracoval ředitel společnosti PROPRD  

Mgr. Jakub Reindl 16. 12. 2021 
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