
Proiekt změny ptávní fotmy spolku

FOKUS České Buděiovice , z. s.,IČO 270 23 583, se sídlem Bezdrevská 1ll8/1, České
Buděiovice 2, 37011, České Buděiovice , zapsaný u spolkového tejstříku, vedeného
Ktaislcým soudem v Čes\ých Budějovicích, pod §p. zn. L 4272 (dále |en,,spolek")

Statutátní otgán - výbor spolku složený z předsedkyně tady spolku, místopředsedy a ředitelky _
r.14>tacoval níže uvedeného dne, měsíce a íoku, tento ptojekt změny právnt fotmy spolku, ve
smyslu § 183 a § 3045 zák, č. 89 /2012 Sb., občanského zákoníku, v platném zněnt,

I.
pteambule

1,,1,. Statutární orgán spolku konstatuje svt4 záměr uskutečnit změnu stávajicí púvnl formy
sPolku na Ústav, a to z vlastních zdtojů vykázaných v účetní závěrce společnosti, sestavené za
tímto účelem ke dni 30. 6.2016.

1.2, Statutární orgán dále konstataje, že všichni členové spolku r.ryslovili souhlas, aby byt výbot
spolku zptoštěn povinnosti zpt^coyatpodtobnou zprávu o přeměně.

1.3, Statutární otgán dále konstatuje, že pro ,i,yhotovení tohoto projektu jsou splněny všechny
podmínky stanovené právnlmi předpisy Ceské tepubliky, a že není ďeba souhlasu žádného
sptávního orgánu.

II.
Název, sídlo a identiíikační číslo spolku před změnou právní fotmy

Název: FOKUS České Budějovice, z.s.

tČo: zlo 23 583
Sídlo: Bezdtevská 11,1,8/7,České Budějovice 2,37O 11, České Budějovice

III.
Ptávní fotma, iiž rná spolek změnou ptávní formy nabýt

Po změně právnt fotmy má spolek nabýtptávnt fotmy: ústav.

Iv.
Název po změně ptávní formy

Po změně právrtl formy bude název ústal,u znít: FOKUS České Budějovice, z. ú.

v.
Den, k němuž byl projekt změny ptávni formy lyhotoven

Tento projekt změny púvnl, fotmy byl ryhotoven ke dni 30.6.2016.



VI.
Zak|ádacilistina po zápisu změny ptávní formy do tejstříku ústavŮ

čt. I
Osoba nabývaiícíptáva zaKadatele vůči ústavu

V souladu s ustanovením § 406 odst. 2 NOZ se utČuje, Že vzhledem k tomu, Že není 1ednán
zaÚadateIe možné, nabyvá práva za|<ladatele vůči ústal,u v pLrém tozsahu (tedy zejména vČetně

rozhodoválí o změnách zakladatelského právního jednán| FOF - Friends of Fokus z.s., se
sídlem Bezdtevská 7778/1, České Budějovice 2,37O 11, České Budějovice, IČO 023 62023,
spolek zapsaný ve spolkovém tejstříku vedeném Iftajsk}m soudem v Ceských Budějovicích Pod
sp zn. L 6203 (dále jen ,3aWadatel")

čt. lt
Název a sídlo ústavu

Název ústavu je:"FOKUS České Buděiovice , z. ú, (dáIejen ,,ústav").
Sídlo ústar,,u ie: Ceské Budějovice

Cl.III
Vklad

Výše peněžitého vkladu ie 1.000,- Kč (sloq,: jeden tisíc korun česhých), Sptávcem vkladu je FOF
_ Fdends of Fokus z.s., se sídlem Bezdtevská 117817, Ceské Budějovice 2,370 11, Ceské

Buděiovice, IČO O23 62023, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Kraishým soudem

v Ceských Budějovicích pod sp zn. L 6203.
Cl. Iv

Doba tuvání ústavu

Ústav je za|oženna dobu neurčitou.

čt. v
Účel předmět činnosti a předmět podnikání ústavu

5.1. Úč"l"- ústavu je podpora osob s duševním onemocněním píí zvládán jejich Životní

situace a pří na\ézání možných cest pto uplatnění se ve spoleČnosti. ÚČ.l.- Ústavu ie pomáhat

osobám s duševním onemocněním uddet a rozvíjet kvalitu žívota podle individuáIních potřeb a

možností.

5.2. ZaíčeLem naplňování poslání realizuje ústav tyto hlavní činnosti:

a. zíizuje zailzeni komunitní péče,

b. poskytuje sociální a zdlr,vottrí služby a píogíamy (sociální a ptacovní tehabilitace,

edukační píogíamy, psychotetapii) pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním),

c. zilzuje sociální fitmu, poskytuje podporu a umožňuje pracovní příležitostr lidem

s duševním onemocněním v rámci organizace,

d. obhajuje ptáva a prosazuje zájmy osob se zkušeností s duševní nemocÍ, Ptacuje
v komunitě, s komunitou, ve kteté tyto osoby žíjí,

e. rca|izuje destigmatizační kampaně, vzděIávací a kulturní akce za účelrem změny postojů

laické i odbomé veřeinosti k ptoblematice duševního zdravi a duševních nemocí,



í. iri.rq" a aktirmě se podflí na utváieni tegionálního systému péče o osoby se zkušeností
s duševní nemocí,

g. s&užuje a sprar,-uje ptostředky utčené pto podporu lidí s duševním onemocněním a
ktozvojípéče o duševní zdnví a účelně s nimi naWádá v souladu se srrym posláním.

5.3. Za íčelem podpoty své hlavní činnosti ústav ptovozuje vedlejší činnosti, zejména w.ýrobu

&obných předmětů a dárků,

5.4. Předmět podnikání ústavu je:

o ýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 7 až 3 živnostenského zákona

čt. vl
Orgány ústavu

6,7. Orguny ústavu jsou ředite| pětičlenná sptávní rz'da a rcvizor.
6,2. Funkční období členů orgánů je pětileté.
6.3, Členrim otgánů ústavu náirežírirykor- funkce odměna ve aýši stanovené smlouvami o

1ýkonu funkce, kteté budou bez zby,tečného odkladu po vzniku ústavu uzavřeny mezi ústavem a
členy orgánů ve znění odpovídajícím vzotoým ztěním schválenlfin osobou nabývď,lící ptáva
zaWadatele vůči ústar.,u dle č1. I této zaWádací listiny (z,aHaďatelem).

ó.vrr
Ředitel ústavu

7.1. Ředitel ie statutátním otgánem ústavu, )enž í7dt jeho činnost, iedná jeho jménem a
tozhoduie ve všech záležitostech, kteté nespadají do pravomoci správní tady, Jednán iménem
ústavu spadající do ieho ptavomoci je ředitel optávněn činit samostatně.

7.2. Ředitel je povinen zajtsit řadflé fungování ústavu a napliováni účelu, pto nějž byl
založen, íádné vedení ieho účetnictví, plnění všech zákonnýclr' povinností s jeho činností
spoiených, minimálně iednou za 6 měsiců infotmovat o stavu činnosti ústavu sptávní ndll a

tevbota a plnit další povinnosti stanovené touto za|ďádací Lstinou. Za splněu těchto povinností
je ředitel odpovědný správní radě.

7.3. Ředitel nemůže být členem sptávní ndy, má však ptávo účastnit se jejích jednánt a

ptezefltovat na nich svá stanoviska.

7.4. Správní ruda m.ůže ředitele odvolat, pokud nezajistil iádné plnění povinností uvedených
vodstavci druhém tohoto článku, a to přesto, že,byl' jejím ptosďednicwím knáptavě vyzván,
nebo pokud i přes řádpé plnění jeho povinností jedná způsobem, který Ústav navenek poškozuje.

7.5. Prvním ředitelem 1e: Zd,eika l(uviková, nat. 5. 4. 7g5g, byem Čéčolr" 728/25, České
Budějovice 3,370 04 České Budějovice.

čl vru
Sptávní tada

8. 1 . Správní rada je pětičlenný orgán, kter"ý dbá o zachování účelu, prc nějž byl ústav založen a
nařádné hospodďení s jeho majetkem.

8.2. Sptávní rada schvaluje:



a. tozpoČetústavu,

b. řádnou a mimořádnou účetní závěrkua

c. wýroční zprávl

8.3. Sptávní rada rozhoduje o:

a. ztušení ústavu, za piedchozího souhlasu zaHadatele ústavu

b. qdánst)tutu a jeino změnách,

c. imenování a odvolántředitele,

d. tozdělení hospodářského aisledku,

e. odměňování členů sptávní rady a ředitele v závislosti na hospodářském v,ýsledku

Ústavu,

f. zahájení provozu obchodního závodunebo jiné vedlejší činnosti ústar,,u a

g. zlr;Lěr'ě sídla ústavu a to po předchozím vyádíetttředitele.

8.4. Předchozí souhlas sptávntlu'dy jelyžadováír pouze k ptávnímu jednán\ jímžóstav:

^. naPý,yá nebo pozbý.vá vlastnického práva k nemovité věci,

b. vlastní nemovitou věc zatěžlje,

c. nabyvá nebo pozbý.vápúvo autorské nebo průmyslové nebo

d, zaWádá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podflí vkladem.

8.5. Yydán souhlasu či nesouhlasu s jednáním dle předešlého odstavce je sptávní rada
povinna učinit nejpozdějí do 7 dní ode dne, kdy je k tomuto vyzváta ředitelem

8.6. Jednomyslreé stanovisko sptávní rady je poďeba k:

a. přiietí rozhodnutí o ztušení ústavu,

b. přijetí tozhodnutí o schválení statutu,

c. schválení tozpočtu ústa.,,u a jeho zrněny

d. tozhcidnutí o tozdělení hospodářského wýsledku,

e. rozhodnutí o imenování a odvolaniředitele ústavu a stanovení jeho mzdy a

f. souhllsu se zcizenimnebo zaúžením nemovité věci.

Ve zby!ých případech se správní tada usnáší píostou většinou.

8.7. Sptávní tada se scházi ptavidelně, alespoň ďvaktát do toka. Mimo pravidelné schůze se
sptávní rada m:ů;že sejít na schůzi mimořádné, konané zptavjtdla k řešení nůéhavych otázek,
pokud dá ke svolení této schůze předsedovi podnět ředitel, nadpoloviční většina sptávnt rz.dy

nebo tevizot

8.8. Zkaždé}ro zasedáni správní r:'ďy je poiízen zápis,ktery podepíší zapisovatel, a předseda.
Zápís je zaslán řediteli, revizotovi a zakla]algh, a to nejpozděii do 30 dnů od skončení zasedáni.



8.9. Včele správní rz'dy stojí předseda, ktetého si členové sptávnl, radyvolí ze svého středu.
Předseda svo|ává zasedáni sptávní ndy, iídí jeho pruběh a statá se o komunikaci mezi sptávní
radou, ostatrúmi orgány ústavu a zaWadateIem ústavu.

8.10. Čl"rry sptávní tady jmenuje a odvolává zaWadate|ústavu.

8.11. Pokud zanikne členu správn rady jeho členství, jmenuje zakladatel ústavu na jeho místo
člena nového. Člen spiávní tady může být jmenován opakovaně. Pokud tak za?adatel ústarru
neučiní do 2 měsíců od'okamžiku zántku členství daného člena, jmenuje správní rudabez návrhu
nového člena sama.

8,12. Prvními členy správní rady jsou:

a. Mgr. Ivana Pi}ná, nat.29, stpna 1,972, bytem Plzeňská 2745/20, České Budějovice
3,370 04 České Budějovice

b. Tomáš Trz;je4nat.9.Iistopadu 1980, bytem Sídliště 694,374 01, Tihové Sviny

_ c. Mg. Agáta Zajíčková, nat. 77.8. 1981, bytem Domašín 8, Studená,378 53

Sttmilov

d. MUDr Lenka Fiedletová, nat, 1,9. 1,. 7g7t, bytem PIav 752, 370 07 České
Budějovice

e. Kataúna §7ienetová, nau..7. 6. 7982, bytem IGčínova 7097 /24, České Budějovice
2, 370 1 1 České Budějovice

čl rx
Revizot

9.1. Revizot je monistic\ý konffolrú a rcvizni otgán ústavu.

9.2. Revizor zejména:

^. dohliží, zda ředtteI a sptávni tada r,rykonávají působnost podle zákona a v souladu
se zailádací listinou a statutem, pokud by vydán,

b. konttolujevedeníúčetnicwí apiezkoumáváíčeaízávětky,

c. vyiadřuje se k úroční zptávě,

d. upozorňuje ředitele a správni tadu na zjlštěné nedostatky a podává návthy ta
jejich odstraněnia

e. nejméně jedenkrát točně podává sptávní radě zptávw o srré konttolní činnosti.

g.3. Revizor j" oprá.rněn,

^. na|t7ižet do účetních knih a jrných dokladů a konftolovat v nich obsaženéúdaje,

b. svolat mimořádné zasedáni sptávní tady, pokud to lryžadují zájmy ústavu.

9.4. Revizot je optávněn účastrrit se zasedáni správní tady.

9.5. Revizot je povinen upozotnit ředitele a sptávttt ndw na vešketá porušení zákoni,
zaWádací listiny nebo statutu, pokud byl vydán, na nehospodfuné postupy, popřípadě na další
nedostatky v činnosti ústavu. Spolu s upozorněním ie rcvizot oprávněn stanovit řediteli nebo



spíávní tadě lhůtu ke sjednání nápnl,ry. Pokud k nápravě nedojde, je revaot povinen neprodleně
informovat o ziištěných nedostatcích zaWadatele ústavu.

9.6, Revizora jmenuje a odvolavá zaWadatelústar,,u.

9.7. Pokud zanlkne rcvbotoijeho frrnkce před koncem funkčního období, jmenuje za}Jadatel
na jeho místo tevizota nového, Revizot mtůe být jmenován opakovaně. Pokud tak zaWadatel
neučiní do dvou měsíců od zániku funkce, jmenuje nového tevjzota správninda.

9.8. Prvním revizorem ie:

Alena Slováčková , nat. 2. 12. 1958,bytem Šumavská 545/27, České Buděiovice 7,37O 01 České
Budějovice

čt. x
statut ústavu

Sptávní nda mtňe tozhodnout o lrydánt statutu ústavu, v němž uptaví vnitřní otganizacíústavu a
podtobnosti o jeho činnosti.

čt. xI
Účetnicwí a výrcční zptáva ústavu

17.7. Ú.t".r, je povinen ve sÝém účetnictví důsledně oddělit náklady a rýnosy spojené s hlavním
předmětem činnosti, náHady a qinosy spojené s píovozem obchodního závodl nebo jinou
vedlejší činností a náHady a rrynosy spojené se sptávou ústavu.

17.2. Ústav rryhotovuje a zveřeliu)e w.fuoční zptávu, l.itt rž hlavním účelem je infotmovat
veřejnost o jeho činnosti a hospodaření, Výtoční zptávu schvaluje sptávní nda, pilčeru její

ryhotovení a zveiejněnt uložením do sbftky listin musí býrt provedeno neipozději do 6 měsíců od
konce účetního období. Za vyhotovení wýroční zpúvy a její předání sptávní tadě odpovídá
ředitel.

11.3. Pokud po zveřejněnýročruzpúvy vyidou naievo skutečnosti, kteté vyžadlýíjeií optavu,
je Ústav povinen tuto opfavu ptovést a zveÍejnitbez zbyteČného odkladu

čt. xII
. Hospodaření ústavu

12,1. Ztsk mtůeústav použít jen k podpoře čirrností, pto nůbyl založena k úhmdě nákladů na
vlastní sptávu.

1,2.2. Ústav se nesmi bez předchoziho souhlasu za!ďadateleústavu účastnit na podnikání jných
osob.

1,2.3. Ústav nesmí poskytnout zůohl, záptýčkl, úvět, nebo zajíštěn dluhu žádnému z členů
spávní rady, svému řediteli a osobám bltzkým.

1,2.4, Ústav se nesmí podílet na majetkové podpoře politicbých stí^fl apoliticbých hnutí.

čt. xtII



ztušení a lilcvidace ústavu

13.1. Zántku ústavu ýmazem z veřejného rejstříku vždy předchází jeho zrušení s likyidací nebo
bez ni. Likr.idace leru vyžadováfta, pokud se jedná o ztušení ústavu sloučením, splynutím či
rozdělením.

1,3,2, Mimo případů vyplyvajicich ze zákona se ústav zrušuje:

a. dnem, na němž se usnesla sptávni nda,

b. sloučením s jiným ústavem nebo tozdělením na dva či více ústavů a

c. pto}rlášením konkutzu nebo zamitnutím návrhu na ptohlášení konkurzu pío
nedostatek maietku.

13.3. Za účelern likvidace jmenuje sptávní rada bez zbytečného odkladu likvidátora. Nesplrú-li
sptávní rada tuto povinnost, jmenuje likvidátora příslušný soud.

13.4. Dnem zápisu likvidace a likvidátota do příslušného tejstřftu zariká působnost všech
otgánů ústavu a jejich ptavomoci přecházína likvidátota

1,3,5. Po vstupu do likridacelrytozami hkvidátot o této skutečnostr neptodleně všechny osoby,
které jsou touto likvidací dotčeny. Nejpozději do 30 dní od svého zápisu do příslušného tejsďíku
sestaví likvidátot soupis jmění ústar,,u a zpřístupní jej v sídle ústavu a zároveň způsobem
umožňujícím dálkoú přístup.

13.6, Likvidační zůstatek bude v celé své ryši použit pro veřejně ptospěšné účely. To neplatí,
pokud likvidační zůstatek nebo jeho část tvoří účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu;
v tomto případě se likvidátor řídí pokyny příslušného otgánu, ktery o daném plnění rozhodoval.

xIv.
účetni závérl<a

V souladu s ustanovením § 183 zák. č.89/2012 Sb., občanského zákonfl<u,byla zptacována účetní
závěrka, ktetá byla sestavena ke dni předcházejícímu zpracování ptojektu změny právnt fotmy tj.

ke dni 30. 6.2016.

xv.
závétečná ustanovení

15.1. DaIšípúva a povinnosti spolku se řídí příslušn;ýlrni ustanoveními zák. č.89/2072 Sb.,

občanského zákonftu.

1,5 ,2. Zménow pávn:, fotmy spolku tato právtická osoba nezaniká ani nepřech ází 1elí jmění na
ptávního nástupce, pouze se mění její vnitřní ptávrltpoměty.

15.3. Právni účinky změny púvnt fotmy nastávajiv souladu s § 177 zák. č,89/2012 Sb., dnem
zápísu do veřejného rejstříku, g. do rejstříku ústavů.

15.4. Platnost tohoto ptojektu změny právnt formy je podmíněna schválením ptojektu
rozhodnutím valné htomady spolku, o kterém musí být poiízen notářský zápís, jehož přílohou
bude tento projekt.



15.5. Tento projekt bude uveřejněn na intetnetové stfánce spolku, na adrese www.fokus-cb,cz
nejméně třicet dnů před zasedánm vůné htomady spolku. Tento dokument bude uveřeiněn na
uvedené intetnetové stránce ů do doby 1 měsíce po podání návthu na zápis změn do
spolkového tejstříku, případně do zápisu do tohoto rejsďftu ptosďednictvím notáře a budou
k dispozici ke stažení a vytištění.

1,5.6, Tento proiekt změny púvni formy spolku je vyhotoven ve čtyřech r,7hotoveních, pilčemž

'.Ť" 
vyhotovení je k dispozici k nahlédnutí v sídle spolku.

V Ces\ich Budějovicích dne 17.7. 2076

Zaýbor spolku:

\u
Trajer, místopředs eda ra.dy

ředitelka a členka tady spolku

Tomáš
spolku

rady spolku


