zak|ádaci listina v aktuálním znéni
(ve znění účinnémk26.9.2017)

čt.l

Osobanabý,vaiícíptávazaWaďatelevůčiústavu
ustanovením § 406 odst. 2 NOZ se určuje, že vzlt7edern k tomu, že neni jedrránr.
zaWadatele možné,nabyvá práva zal<7adatele vůčiústar,,u v plném rozsaha (tedy zejména včetně
tozhodováni o změnách zakladatelského ptávního iednání) FOF - Fdends of Fokus ž.s., se
sídlem Bezdtevská 1,778/1, ČeskéBudějovice 2,37O 11, ČeskéBudějovice, IČO 023 62023,
spolek zapsaný ve spolkovém tejstříku vedeném Knjs\fun soudem v Ceslc,ých Budějovicích pod
sp zfl,L 6203 (dále 1en ,,zalďadatel')

V souladu

s

čt. II
Název a sídlo ústavu
Název ústa.,,u je:"FOKUS ČeskéBudějovice , z. ú. (dáIejen ,,ústav').
Sídlo ústavu ie: Ceské Budějovice
Cl. III

Yklad

Výše peněžitéhovkladu je 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun česlcých). Správcem vk]adu ;e FOF
- Ftiends of Fokus z.s., se sídlem Bezdrevská 1,1,1,8/1,, Ceské Budějovice 2, 370 11 Ceské
Budějovice, IČO023 62 023, spolek zapsaný ve spolkovém tejstříku vedeném Krajsk[m soudem
v Ceských Budějovicích pod sp zn. L 6203.

Cl. ry
Doba ttvání ústavu

Ústav je založetna dobu neutčitou.

čt. v
Účel předmět činnosti a předmět podnikání ústavu

5.1.

Úč"t".r, ústavu je podpota osob s duševnímonemocněním při zvLádán jejich životní
situace a pii naIézáni možných cest pío uplatrrění se ve spoleČnosti. ÚČ.l.- Ústavu je porrrálnat
osobám s duševním onemocněním uddet a rczvijet kva]itu života podle individuálrích poďeb a
možností.

5.2.
L.
b.
c.
d.
e,

Za íčelemtaplřrcvántposlání tealizujeústav tyto hlavní činnosti:
zřizuje zailzení komunitní péče,
poskytuje sociální a zdtavotni služby a píogtamy (sociální a ptacovní tehabilitace,
edukačníptogíamy, psychotetapii) pto lidi se zkušenostís duševnímonemocněním),
zibule sociální fitmu, poskytuje podpotu a možňwje pracovní přfležitosti lidem
s duševnímonemocněním v támct otganizace,
obhajuje ptáva a ptosazaje zájmy osob se zkušeností s duševnínemocí, pracuje v
komunitě s komunitou, ve které tyto osoby žijí,
realizuje destigmatizačníkampaně, vzděIávací a kultutní akce za účelemzrl;'ěny postojů
laické i odbomé veřeinosti k ptoblematice duševníhozdtaví a duševníchnemocí,

f.
g.
h.
i.

iniciuje a aktivně se podílína uvářeni regionálního systému péčeo osoby se zkušeností
s duševní nemocí,
sdtužuje a sptar,,uje ptostředky určenépto podporu lidí s duševním onemocněním a
k rozvoji péčeo duševní zdtaví a účelněs nimi naWádá v souladu se srim posláním,
rea|tzuje ptojekty zaměřené na rozvoj péčeo duševnízdtaví,
poskytuje podpotu osobám se zdravotnim postižením,zelména s duševním
onemocněním, v přístupu na tíh púce.

5.3.

Za účelempodpoty své hlavní činnostr ústav ptovozuje vedlejší činnosti, zejména 1ýtobu
drobných předmětu a dátků.

5.4.
o

Předmět podnikání ústavu je:

ýroba, obchod

a služby neuvedené v přílohách

1,

až 3 živnostenského zákona

čt. vI
Otgány ústavu

6.1.
6.2,
6.3.

Otgány ústavu jsou ředitel, ďíčlenná správní nda a revtzor.
Funkčníobdobí členůorgánů je pětileté.
Členrim otgánů ústa,i,.u náIeži zi ýkon funkce odměna ve výši stanovené smlouvami o
rrykonu funkce, které budou bez zbytečného odkladu po vzniku ústa,i,,u uzavřeny mezi ústavem a
členy otgánů ve znění odpovídajícímvzorowým zněním schváleným osobou nabivrajíci práva
zaWadatele vůčiústa.r,,u dle čl. I této zaWádací listiny (zakladatelem),

čt. vlI
Ředitet ústavu

7.1,.

Ředit.l je statutátním orgánem ústal,u, jenž říújehočinnost, jedná jeho jménem a
tozhoduje ve všech zá|ežítostech, které nespadají do pravomoci správní ndy. Jednání jménem
ústar,,u spadajíci do jeho ptavomoci )e ředitel optávněn čtut samostatně,

7.2.

Ředitel je povinen zajísit řádné fungování ústavu a nap7ňování účelu,pro nějž byl
založen, íádné vedení jeho účetnictví,plrrění všech zákonných povinností s jeho činností
spojených, minimálně jednou za 6 měsiců infotmovat o stavu činnosti ústavu sptávní ra'd.u a
revizota a plnit dalŠípovinnosti stanovené touto zaHádací listmou. Za splněnt těchto povinností
je ředitel odpovědný sptávní tadě.

7.3,

Ředit"l nemůžebýt členem správní ndy, má však právo účastnitse jejích jednánt

a

píezentov^t na nich svá stanoviska.

7.4, Sptávní rada můžeředitele odvolat, pokud neza1ísúIíádnéplnění povinností uvedených
vodstavci dtuhém tohoto článku, a to přesto, žebyl jejím ptostřednictvím knápravě lryzván,
nebo pokud i přes řádné plnění jeho povrnností jedná způsobem, ktery ústav navenek poškozuje.

7,5.

Prvním ředitelem je Zdeňka I(uwiková, nat, 5. 4. 7g5g, bytem Čéčorr"728/25, České

Budějovice 3,370 04 ČeskéBudějovice.

vlll

čt.
Sptávní tada

.

Sptávní rada je tříčIennýorgán, kteý dbá o zachováni účelu,pro nějž byl ústav založen a
naiádné hospodaření s jeho majetkem.

B.1

8,2,

8.3.

Sptávní rada schvaluje:

a.

rozpoČet Ústar..u,

b,

řádnou a mimořádnou účetnízávěrkua

c.

rýročnízprávw.

Sptávní rada tozhoduie o:

a.

ztušeníústal,u, za předchozího souhlasu zaWadatele ústavu,

b.

qdáru statutu

c.

jmenování a odvolání ředitele,

d.

tozdělení hospodářského qýsledku,

e.

odměňování čienůsptávrlt lady a ředitele v závislosti na hospodářském výsledku

a jeho

změtách,

Ústar,,u,

B.4,

f.

zaháleniprovozu obchodního závodu nebo iiné vedlejší činnosti ústar,,u a

g.

změně sídla ústar.,u a to po předchozím

qládřen řeďtele.

Předchozí souhlas sptávní rady jer,ryžadovánpouze k ptávnímu jednánt, jimžústav:

a.

nabyvá nebo pozbýlvá vlastnického ptáva k nemovité věci,

b.

vlastní nemovitou věc zatěžuje,

c,
d.

nabyvá nebo pozbýruáprávo autorské nebo průmyslovénebo
zaWádá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě

podílívkladem.

8.5. Yydán

souhlasu či nesouhlasu s jednáním dle předešlého odstavce je sptávní rz'da
povinna učinit nejpozději do 7 dní ode dne, kdy ie k tomuto lryzvána ředitelem.

8.6.

Jednomysl_rré stanovisko správní rady

1e

potřeba k:

^.
b.

přijetí rozhodnutí o zrušeníústal,u,

c.

schválení rozpočtu ústavu a jeho změny,

d.

rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku,

e.
f,

rozhodnutí o jmenování a odvolání ředitele

přijetí rozhodnutí o schválení statutu,

ústar,,u a stanovení jeb,o mzdy a

souhlasu se zcízenim nebo zaúženímnemovité věci.

Ve zbylých případech se správní tada usnášípíostou většinou.

,

Správní rada se schází ptavidelně, alespoň dvaktát do toka. Mimo pravidelné schůze se
správní nda rrrůžesejít na schůzi mimořádné, konané zpnvídla k řešení naléhavých otázek,
8.7

pokud dá ke svolení této schůze předsedovi podnět ředitel, nadpolovičnívětšina správnt rady
nebo tevizot.

8.8,

Z každéhozasedání sptávní lz'dy

Zápis je zaslán řediteli, tevizorovi

l

1e

poíizen zápís, kteý podepíšízaptsovatel a předseda.

zakladateh, a to nejpozději do 30 dflů od skončenízasedáni,

8.9. V čele sptávní tady stojí předseda,

ktetého si členovésprávní tady volí ze svého středu.
Předseda svolává zasedáni sptávní ndy, íidíjeho pruběh a stará se o komunikaci mezi správni
íadou, ostatními orgány ústavu a zaWadatelem ústar,,u.

8.10.

Čl"rry sptávní tady jmenuje a odvoláv á za|ďad,atelústavu.

8.11. Pokud

zanll<le členu správní rady jeho člensWí,imenuje zaWadatel ústavu na jeho místo
člena nového. Člen sptávní rady rnůžebýt imenován opzkovaně. Pokud tak zaWadatel ústa.lu
neučinído 2 měsícůod okamžiku zánka členstvídaného člena, jmenuje sptávní ndabez návrhu
nového člena sama.

8.72. Prvními členy sptávní tady

jsou:

a.

Mgt. Ivana Pilná, nat.29. stpna 7972, bytem Plzeňská 2145/2O, ČeskéBudějovice
3,37O 04 ČeskéBuděiovice,

b.

MUDI, Lenka Fiedletová, nat. 19. 1,. 7977, bytem Plav B2, 37O 07

České

Budějovice,

c.

I{atarína I(otbelová, nat,7. 6. 1,982, bytem l(rčínova1,097 /24, ČeskéBudějovice
2, 370 1 1 ČeskéBudějovice.

člrx

Revizot
9.1,.

Revizot je monisticlr,ý kontrolní a rcvjzní orgán

9,2.

Revizot zejména:

ústa,i,,u.

dohlĚí, zda íedttel' a sptávni rada qrkonávají působnost podle zákona a v souladu
a statutem, pokud by vydán,

^.
se zaWádací listinou
b.
c.

r,yiadřuje se k

d.

upozorňuje ředitele a správni tada na zjištěnénedostatky a podává raávrby na

jejich

e.
9,3,

9.4.

konttoluievedeníúčetnictvíapřezkoumáváúčetnízávěrky,

líročnízprávě,

odstaněnía

nejméně jedenkát točně podává sptávní ndě zptávu o své konttolní činnosti.

Revizot je oprávněn:

a.

nahlížetdo účetníchknih a irných dokladů a kontrolovat v nich obsaŽené údaje,

b.

svolat mimořádné zasedáni sptávní rady, pokud to vyžadují zájmy ústar,,u.

Revizot j e optávněn účastnitse zasedáni sptávnl rady.

9.5.

Revizot je povinen upozornit ředitele

a

správni radu na veškerá potušenízákonů,
za|<7ádací listrny nebo statutu, pokud byl lrydán, na nehospodárné postupy, popřípadě na další
nedostatky v činnosti ústar,,u. Spolu s upozotněním 1e rcvbor oprávněn stanovit řediteli nebo
sptávní radě lhůtu ke sjednání náprzlry. Pokud k nápravě nedojde, je revaor povinen neptodleně
infotmovat o z iŠtěných nedo s tatcích zaldadatele ús tar,,u.
j

9,6.

Revizora imenuje a odvolává zalďadatel ústar.,u.

9.7.

Pokud zan]kne tevizotovi jeho funkce před koncem funkčního období, jmenuje za|dadatel
na jeho místo revízota nového. Revizot můžebýt jmenován opakovaně. Pokud tak za|ďadatel
neučinído dvou měsíců od zániku funkce, jmenuje nového revizora správnírada.

9.8.

Prvním revizorem

je:

Álena Slováčková , nar. 2, 72, 7958, bytem Šumavská 545 /21, , ČeskéBudějovice
Budějovice

7

, 370 01 České

čt. x
statut ústavu
Sptávní lz'da můžetozhodnout o vydání statuťu ústa.v-u, v němž upnvívnitřní organizaci
podrobnosti o jeho činnosu.

ústar.,u a

čt. xl
Účetnicwí a qýročnízptávaústavu

1,1.1. Úrtu.,

je povinen ve svém účetnictvídůsledně oddělit náklady a výnosy spojené s hlavním

předmětem činnosti, náklady a {nosy spojené s píovozem obchodníeo závoďu nebo jinou
vedlejší činnostía náHady a iýnosy spo;ené se správou ústa,i,,u.
1,1,.2. Ústav r,ryhotor,,uje a zveřejiaje wýročnízprávu, jelimž hlavním účelemje informovat
veřejnost o jeho činnosn a hospodaření. Výtočnízprávw schvaluje správní rada, p{tčemž1elí
lryhotovení a zveřejněni uložením do sbírky listin musí být provedeno nejpozději do 6 měsícůod
konce účetníhoobdobí. Za vyhotovení v,.iročnízprá*ry a jeli předánl, sptávnt tadě odpovídá
ředitel.
1,1,.3. Pokud po zveřejnění v,.iročnízptá,"ry r,yidou najevo skutečnosti, které vyžadujijejíoprar.,u,
je ústav povinen tuto opfa\,u provést a zveřejnttbez zbytečného odkladu

čt. xII
Hospodaření ústavu

1,2.7. Získ m:ůžeústav použítjen k podpoře činností,pro nlž byl za\ožen a k úhtadě nákladů na
vlastní sptár.,u.

12.2. Ústav

se nesmí bez předchozího souhlasu zalďadatele ústar,,u účastnitna podnikání jiných

osob.

12.3, Ústav nesmí poskytnout záIoha, zápů1čkl,úvět, nebo zalištěn dluhu žádnémuz členů
správní tady, svému ředitelr a osobám bltzkým.

1,2.4. Ústav

se nesmí podílet na majetkové podpoře politických stían a politických hnutí.

člxIu

znlšeni a likvidace ústavu

13,1, Zánlk;:tl ústavu ýmazemzveřejného tejstřftu vždy předcházíjeho ztušenís likvidací nebo
bez ni. Likvidace r.ení vyžadována, pokud se jedná o ztušeníústar,,u sloučením, splynutím či
tozdělením.

73.2. Mimo

případů ,,1pLý:rajícíchze zákona se ústav ztušuje:

a.

dnem, rraněmž se usnesla sptávnirada,

b.

sloučením, iirrýfr, ústavem nebo tozdělením na dva či více ústavůa

c.

ptohlášením konkwzu nebo zamitnutím návthu na ptohlášení konkurzu.' pto

nedostatek maietku.

13.3. Za íčelemlikyidace

jmenuje sptávní nda bez zbytečnéhoodkladu likvidátom. Nesplrí-li
správnítada tulto povinnost, imenuje likvidátota příslušnýsoud.

13.4. Dnem zápisu likvidace a likvidátota do příslušnéhorejsďíku zaniká působnost všech
otgánů ústavu a jejich ptavomoci píecbázína likvidátota

1,3,5. Po vstupu do likvidac e vyrozumilikvidátor o této skutečnosti neprodléně všechny osoby,
kteté isou touto likvidací dotčeny. Nejpozději do 30 dní od svého zápísu do příslušnéhotejstříku
sestaví likvidátot soupis jmění ústar,-u a zpllstopnl, jej v sídle ústa.,,u a zároveň způsobem
umožňuiícímdálkowý přístup.

13.6. Ukvidačnízůstatek bude v celé své výši použit pro

veřejně prospěšnéúčely.To neplatí,
jeho
pokud likvidačnízůstatek nebo
část tvoří účelověvázané plnění zveřejného rozpočtu;

v tomto případě se ]ikvidátor řídípokyny příslušnéhoorgánu, ktery o daném plnění tozhodoval.

xIv.
účetnizávétka
V

souladu s ustanovením § 183 zák. č,89 /2012 Sb., občanskéhozákonftu,byla zpracována účetní
závěrka, která byla sestavena ke dni pŤ.edcházeiícímazpracováni ptojektu změny púvnt fotmy tj.
ke dni 30,6.2016.

xv.

závétečná ustanovení

1,5.1. DaIšíptáva a povinnosti spolku se řídípříslušnýmiustanoveními zák. č.89/2012 Sb.,
občanskéhozákolíů:u.

1,5.2, Změnoupúvnt fotmy spolku tato právtická osoba nezanjká ani nepřechází jelí jměntr.rptávního nástupce, pouze se mění jejivrrrttrnptávnipoměty.
1,5.3. Ptávni účinkyzměny

právnl, fotmy nastávajív souladu s § 177 zák. č.89/201,2 Sb., dnem

zápisu do veřejného tejsříku, tj. do tejstříku ústavů.

1,5.4. Platnost tohoto projektu změny pávnl, formy je podmíněna schválením projektu
rozhodnutím valné hromady spolku, o ktetém musí být poilzen notářs\ý zápís, jehož přílohou
bude tento ptojekt.

15.5. Tento ptojekt bude uveřejněn

na internetové sftánce spolku, na adtese www.fokus-cb.cz

nejméně ďicet dnů před zasedánim valné hromady spolku. Tento dokument bude uveřejněn na
uvedené internetové sttánce až do doby 1 měsíce po podání návrhu na zápis změn do
spolkového teistříku, pfipadně do zápisu do tohoto teistřku ptostřednicwím notáíe a budou
k dispozici ke staženía vytištění.

15,6. Tento projekt

právlt formy spolku je vyhotoven ve čtyřech r,7hotoveních, přičemž
jedno vyhotovení je k dispozici k nahlédnutí v sídle spolku.
zlr;'ěny

V Čes\fch Budějovicích dne 20.10.2017
Za osobunabíl

táva zaWaďatele vůčiústal,u, teďy za

B c. I{atatina I(otb elová

FOF'- Fdends of Fokus

z.s.

