
STATUT USTAVU

žlvor gpz gnntER, Z.ú.

PREAMBUtE

0d svého založenív roce 2004 usiluje Život bez bariér o naplňování potřeb lidí se zdravotním
postižením a seniorů. Životbezbariér dále podporuje osoby a subjekty, které se podílí na společenské
integraci lidí se zdravotním postižením a seniorů do společnosti a na vytváření důstojných podmínek
pro jejich život.

Dlouhodobým záměrem Životabez bariér je vybudování centra sociálních a doplňkoqých sluŽeb pro
osoby se zdravotním postižením, seniory i veřejnost v prostorách Centra KláŠter v Nové Pace.

í. NAZEV USTAVU

Životbezbariér, z.ú. [dále jen ,,ústav")

2. SIDLO USTAVU

Lomená 533, 509 01 Nová Paka, Česká republika

3. pnÁvruí poMĚRy úsrevu
31. Ústav by|založen dle ustanovení § 402 a násl. zákonač.89/2072 Sb., občanského zákoníku

(,,oZ") rozhodnutím členské schůze Žívota bez bariér, o.s. (z.s.) o změně právní formy a

odsouhlasením zakládací listiny ve formě notářského zápisu ze dne 03.12,2074.
Zakladateli ústavu jsou:

3.1.1 Josef Fučík;
3.1.2 Jitka Fučíková;
3.1.3 AIeš Fučík;
3.1,4 Růžena Preislerová;
3,]-.5 lveta Dejlová
3.1.6 Leoš Lacina
3.1.7 Miluška Líbalová
(společně dále jen,,Zakladatelé").

3.2. Ústav vznik] zápisem do rejstříku ústavů vedeného Krajským soudem v Hradci KráIové dne
L. t.201,5.Identifikační číslo Ústavu (IČ0) je 26652561,.

3.3. Ústav je právnickou osobou zíízenou na dobu neurčitou.

4. účEL úsrnvu

4.1,. Podpora naplňování potřeb Iidí se zdravotním postižením a seniorů.

4,2 Podpora osob a subjektů, které se podíIí na společenské integraci lidí se zdravotním
postižením a seniorů do spoIečnosti a na vytváření důstojných podmínek pro jejich
život.

4.3. Účelem provozování ústavu není vytváření zisku.

5. čttvl,losu úsrevu
51 Obecné zastupování zdravotně postižených občanů a seniorů při obhajobě jejich

zdravotních, hospodářských, pracovních, sociálních, kulturníCh, sportovnÍch a jiných

zájmů, vypllivaj ících ze specifiky j ej ich zdravotního o m ezen í.'

5.2 Poradenská a informační činnost pro zdravotně postižené, seniory a osoby a subjekq4



které se podílí na jejich sociálním začleňování a vytváření podmínek pro jejich Život.

5.3 poskytování registrovaných sociálních sluŽeb v rozsahu a za podmínek stanovených
zákonem č.7OB/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ.

5,4 vytváření pracovních míst pro skupiny znevýhodněné na trhu práce.

5.5 Zajišťování společenských, kulturních, vzdělávacích, voInočasových a sportovních
aktivit.

5.6, poskytování doplňkoqich služeb přispívajících k naplňování stanoveného ÚČelu.

5.7 pořádání školení, přednášeh seminářů, vydávání publikacÍ,letákŮ a dalŠÍch

informačních materiálů.

5.B Další činnosti vedoucí k naplňování cílu ústavu s nimi související.

7. ORGÁNY Úsrnvu

0rgány ústavu jsou:
7,1 ředitel,
7.2 správní rada,
7,3 dozorčí rada.

B. ŘEotrnl
B.1 Ředitel je statutárním orgánem ústavu.

B.2 Ředitele volí i odvolává správní rada.

B.3 Ředitel vykonává funkci v pracovněprávním vztahu,

B.4 Ve vztahu k zaměstnancům ústavu je ředitel vedoucím pracovníkem organizace.

B,5 Ředitel se zúčastňuje jednání správní rady.

B.6 Ředitel je správní radě odpovédný za řádný chod ústavu.

81 Ředitel se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými správní radou, pokud jsou v

souladu s právními předpisy, zakládací listinou ústavu a statutem Ústavu.

9. ZASTUPOVÁNÍ USTAVU A ZPUSOB PODEPISOVANI

g.1, Ředitel zastupuje ústav v běžných záležitostech samostatně. K jednání vymezenému v

ustanovení § 412 občanského zákoníku musí správní rada udělit předchozí písemný
souhlas.

9..3 Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí rádného hospodáře azachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichŽ prozrazení by mohlo

způsobit ústavu škodu.

10.1 Správní rada má tři členy.

10.

10.2 Funkční období správní rady je pětileté,

],0.3 Člen správní rady může pobírat za výkon odměnu.

10.4 Členy správní rady jmenují a odvolávají Zakladatelé ústavu.

10.5 V případě zániku členství jednoho člena správní rady v prŮběhu funkČního období mŮŽe

správní iada přibrat třetího člena správní rady vlastním rozhodnutím na základě kooptace.

10.6 člen správní rady, kterému skončilo funkční období, múže být jmenovan znovu.



10.7 Jednání správní rady může proběhnout i prostřednictvím prostředkŮ dálkové komunikace

[elektronická pošta, videokonference, telemost apod,). Zápís z takového jednání vŠak musí
být následně stvrzen podpisem členů správní rady, kteří se tohoto jednání účastnili.

10.B Členství ve správní radě vzniká jmenováním a zaniká:

10.B,1 uplynutím funkčního období,
70.B.2 o dvoláním Zakladateli,
10.B.3 vzdáním se funkce,
10.B.4 úmrtím
1 0.B. 5 ztr átou bezúhonnosti.

10.9 člen správní rady, který se vzdá své funkce, oznámí tuto skutečnost správní radě.

10.10 pokud člen správní rady nevykonává odpovědně svoji funkci , zejména neúČastnÍ-li se

zasedání správní rady nebo poškodí-li zájmy ústavu, mohou ho Zakladatelé odvolat z
funkce čIena správní rady. Jestliže Zakladatelé neodvolají člena správní rady bezodkladně;
nejpozději do 3 měsíců po té, co je o to správní rada požádala, Člena správní rady mŮŽe

odvolat správní rada.

10.11 Správní rada bezodkladně informuje Zakladatele o tom, že se uvolnilo místo Člena správní
rady.

10.12 Správní rada volí a odvoláváze svého středu většinou hlasů všech svých ČlenŮ předsedu
správní rady.

10.13 Správní radajedná nejméně dvakrát ročně. Jednání správní rady svolává a řídí předseda

správní rady, Věcné podklady pro jednání správní rady připravuje ředitel.

10.14 pokud to vyžadují okolnosti, může zasedání správní rady mimořádně svolat kterýkoliv
člen správní rady,

10.15 Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných ČlenŮ správní rady a je

usnášeníschopná, je-Ii přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. V případě

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

10.16 O zrušení ústavu a o ústavu, lrterému bude nabídnut likvidaČní zŮstatek o jmenování a
odvolání ředitele, o jmenování a odvolání člena správní rady rozhoduje správní rada
dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů správní rady.

10,17 Správní rada rozhoduje dále nad rámec působnosti svěřené ustanoveními § 410 aŽ 472
občanského zákoníku o:

10.16.1. změně a doplnění statutu ústavu,
70.1,6.2. ziízenípoboček ústavu na území České republiky.

1.1.. DOZORČÍ RADA

1,1,.1, Dozorčí rada má tři členy.

1,1,.2 Funkční období dozorčí rady je pětileté,

1|,3 Funkce člena dozorčí rady je čestná a nenáIeží za je,li r4ýkon odměna.

77,4 Členy dozorčí rady jmenují a odvolávají Zakladatelé.

11.5 V případě zániku čIenství jednoho člena dozorčí rady v průběhu funkČního období mŮŽe

dozorčí rada přijmout třetího člena dozorčí rady vlastním rozhodnutím formou kooptace.

11,.6 Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu většinou hlasů vŠech sr4ich ČlenŮ předsedu

dozorčí rady.

1,L.7 Dozorčí rada jedná nejméně jedenkrát ročně. Iednání dozorČÍ rady svolává a řídí předseda

dozorčí rady.



11.B Dozorčírada nad rámec působnosti svěřené ustanovením § 370 občanského zákoníku
dohlíží na to, zda Ústav vyvíjí činnost v souladu § právními předpisy, zak|ádací listinou
ústavu a statutem ústavu.

1,1,.9 Jednání dozorčí rady může proběhnout i prostřednictvím prostředkŮ dálkové
komunikace (elektronická pošta, videokonference, telemost apod.). Zápis z takového
jednání však musí být následně stvrzen podpisem členů dozorčí rady, kteří se tohoto
jednání účastnili.

L2. výnočruí zpRÁvA

Iz,L Ústav vydávávýroční zprávu a je povinen ji zveřejnit vždy nejpozději do 6 měsícŮ po

skončení účetního období,

12.2 Výroční zprávy ústavu jsou veřejně přístupné v sídle ústavu v pracovní dny v Úředních
hodinách.

13. znušnruí Úsrevu
13.1 O zrušení ústavu může rozhodnout správní rada, jestliže:

1,3.1,1 o činnosti realizované ústavem není dlouhodobě (alespoň 4 měsíce) zájem, a ani
při změně podmínek pro jejich realizaci nelze předpokládat zvýšení zájmu;

1,3.7.2 finanční situace ústavu neumožňuje více než ]- rok uhrazovat závaz|<y vzniklé jeho

činností.
,J,3.2 Současně s rozhodnutím o zrušení ústavu určí správní rada likvidátora a Ústav, na který

likvidátor převede likvidační zůstatek.

14. zÁvĚnnčuÁ usreruovnruí

L4.1, Tento statut byl projednán a schválen správní radou ústavu dne 29.6,2075, dozorČÍ rada
ústavu s ním poté dne 29, 6.201,5 vyslovila souhlas,

74.2 Tento statut nabyvá účinnosti dnem schválení správní radou ústavu.

14.3 Veškeré zá|ežitosti, které nejsou upraveny tímto statusem se řídí přísluŠným
ustanoveními zakládací listiny Ústavu, občans\ým zákoníkem a dalŠÍmi právními
oředoisv České reoublikv.

V Nové Pace dne 29.6,2075


