
0d svéllo 2aložťnív ro.e 2004 úsllUl. ŽiVotb.Zba]jóro naplňoýáni potieb ljdisezdBvoiním
postižeilm á seniĎrů, Ž]VotbeZ bJnóI dálc pDdpon,je Dsoby alubjekin kierós€ pDdiliná spolei€nskó
]nte8rac]lidíse zdŘÝótníň pónižénim asenio.ů dospo]cřnDsh a na vyivář.nidů*ojný.h pDdmínck

D]ouhodobým 2á,něreň Živóiá bez báriór]c VybUdovánic?ntI3 sD.iálni.h a dop]ňkový.h slUžeb P.o
osoby se zdóvotniD poýiženín, senlDry iVeře]noíVpro*o.á.h ccnha ]0ášt3rV NDvó Pa.c,

Z,lotb bJlť zU td:reJEn,isb! ]

2,

Lonená 9]l,509 Ul NoVa P:],:, Čes!J jepUhlik]

PRÁvNi PoMíRY l]sr,^vU

31. Ústav by]založen dle ustanoÝédi§4o2 anásl zákonai 39/z0125b.,obúnskóhozákoniku
(,0z"J rozhodnutin členské íhů2e Ž]Votá bÉz bariér, o.s, (z.s,) o zmóně p.áVní ťomy a
odsouhlaseninzakládacilistjdyýeformónotářskóhozápisuzedne03 12 2014
zakLadateliU*aWjsou:

3,1.2 Jjtka Fučiková

3 ].4RůrenaPrPkler.vá
31.5lveta Deilová

3 t,7 Mi]uškaLíbiloVá
Gpo]ečné dále ]en,z.kladatelé l,

3 2, Ústav vzniklzápisendo rojsiříku ú$avů Vedeného l(.aFkým soUde]n
řhlo úsaVU ílčo] iP2665256r

],], Ú\Lvlé pB!n,.kDU osobou,í zeno! iJ dnbU ne!(ilo!.

4,1 PDdpo.anaplňovánípotieb]idisezdlavonlimpostiženimaseniorú

4,2 PDdpola05oLr a n]bjeknl, kteI é seDodiLí tri společe ské nt.g.i.ilid]Zdráýótnifi
po5t ženim a sorioril do společnoniá itr vyivářcnídů*ojný.h podmind(pro jcji.h

a3. Účelem prcvozovíniÚsavu netrivytvářonižisk!.

5 ] 0ljecnézastupoýánizdraÝotně poýlžcíý.Il óbčanůascniorů přiobhájDbšiťji.h
7dravotnich, hospodářských, pra.ovních, so.iálni.h,kllturni.h, spoitDvní.h ajiný.h
- ňi,']p vé',l "p_ , 1 - 1,, Dl hDoT.,, ,

< o","da,l" J n'a,, d n, 1,o,1 plo -dl \o,,e po§ -rá," i,o,],,o\oo/,,, |",r}



které se podiLina jejúh so.iálním začlcňováníavytvářeni podminekp.oje]lch život,

5,3 Poskytovánireliýróvaný.hsociíLnjch5lužebv.o7ÝhuazapDdfiíneksanovenýd)
zákonťm č r03/2006 sb., o sociáL,]í.h 5lUžbá.h,vcznónl pozdější.hpředpjsú

5,4 V}tváieni pra.ovních místp.o skupinyzncvýhodněné na thu pIáce

5,5 z.]išťováníspoleienský.h, kUhLrní.h, Vzděláýa.í.h volnočásový.h a sportóvní.h

5,6 Poslrytováni doplňkový.h slUrcb př6pivaji.i.h k DaplňováDi sbnovcdého účelu,

5,7 PoiádíDiškoleDi, piednáš.k s.m]nátr1, rydáVínípúblika.i,htáků á dalšich
trfóD,ňli.h DratPljá]ů.

5,s Dalšiii,jno*iV.doL.íknaplňoÝítric'LuÚstawsnimisouv6cjí.í

ts 1 Ředte]]es.t!lirní,norsángnÚsiáytr

3,2 Ředite]evoli j odvoláVá5práVníradá,

3,3 Ředitelvykonává fu nkci vnracovnóprávníú vžtahU

3,a Ve Eráh! kžaměstnan.ům Ústavu je ředitelvedoldú prá.óvníkem orBanizace.

3.5 ŘPditElsóžúčaíňuie jednánisprávnírady

3,6 Ředit.l iesprávni radéodpovědnýza iádiýchod Ú$aVU,

Ředitelšé při svó činňoni řldi
souladl s práÝnJhi přédpisy,

a pob,nyschválenými správní radou, pok!d jsou

lktinou Úsbvú 3 *ďúenIJíavU,

2AsTI]PovÁNi ÚsTAvU Á zPŮsoB PoDEplsovÁNÍ

91 ŘeditelzastupujeÚstávvběžnýchzáležitoste.hsJnostatné,KjcdnáníVyfrezenémuv
ustanoveni § 41z óbřánskóho zákoniku mNi správní r3& udělit předdlozí písdnDý

9,3 Ředitelje povinenvrykonáVátsVóU íúdk.is péčírádného hosPodáie aza.hóvávai
úlčenlivo*odůvéIných jnlormacich á slOtočnón{h,jejjchž pIozrazeníby mohlo
žpůsóbitUslaW škodu.

l0] spraýni,Jda má tn členy,

]0 2 Futrk.niobdobispráVni cdy]e přLlťté,

1o 3 Čl.nspráVnírady může pobirat za ýýkon odnúnu.

1oa Č]goyspráVnírady]řenujiaodvoLáVaji7akjadai€lóÚsiJvu

]o5 Vpiip3dóZánikUřlcn*víledioho člena s}jlávnírádyVprůběholunkč[ihoobdobimůž!
správni.adJ přib.attřetfto členasprívni !adyvLastnim.ozhodnutí,n D. zíkladě koopia.c,

10,6 c]eD spráVni rady, ld.IómU skončj]o funkčOiobdolri, múžc být]nénovánznovu



10 7 Jednánisprávnirady nůžo próbóhnóUt ipro*řednj.eim prostředků dá]kovó kDmuniká.E
(elejaronickipoštnvideokonforen.e,teleíostapód,] ZápisztakóvóholcdnáníVšaknlúsí
být nisledně sNženpodpjsťí čléíů správni rady, ldcřísctohoioj.dnániúiaínjli.

1o 3 Členývívesprávni raděvZIlikáiménovánimazan]ká:

10 3,1 lplynutí lUnkiního Dbdobí,
10 3.2 odVoli in Zák]ádaléli,
1033v7dáijmse fulk.e,

10 3.5 zhátou hezúhonno*i

1010 PokUd čl€n 5DIáVni radynewkonáVá odpovědDě svo]i funkcj,zejména neúčastní ]]se
zásedánísprávníradynebo Poškodi lizájnly Ústaw, nohoU ho ZakladateLé odvolatz
funkcéčIťnasprávdí.ady,JesdižeZakla&ie|éneodvolajiileIasnlávníradybezodkLadné]
nejpozdějl dó 3 mósí.ů po ió,.o je o ro5právniIada požádala,čleIa splávníradymůže
odvolatsprávnirada

10.11správni radabézódkladné inlomujc Z3ua&tele otom, iese uvo]nilo místo ólenasprávni

10]2 spúvniradavoliá odvolává zosvóhósiředu VětšinoU hlasů všech svý.h členú př9d5edu

10,13 spIáVníúdajgdná DejnéDě dvakrát ločňě,Jednánísprávní ládysvoláváa řídípředs.da
sp.ávni rady, Věcné podk]ady pIo jednáni správni rady připrávUje řéditél

10,14 Pokud iovyžaduji okolnostj, mi]že zasedáňíspráVňi rady úlnóládněsvólaikterýko]]V

1015spráVniradarozhoduienadpolovjčivětšinólhLásůpřiionný.hčlenůsprávnírady3jc
usnášenis.hopná,je ]i přítomna l)adpo]ovjčníýétšina členúspráÝnírady V ptlpadě
rovnosh h]a5ú rorrodu je h]as Dředsedy správni rady,

1016ozrU!eniÚstaVUaoústavu,kterénlubudenabídnUllikvidačnírlstate]{,ojmťnováni
odvo]áDi řediteLe ojmenovánía ódvóláničléná správní13dy.ozhodúje5p.áVníBda
d\o, .e,noLoJv. j,oU\," h,lJul].ni,p,",,,dd\

1017 správnířada rozhoduje dá]e nad ráme.působno*jsvěienó uíanoveními §4l0až 412
0bčanského zákoníLa o:

1016,1 změněadDplnénisbtutDÚstaVU,
10,16,2 zlÍzenÍpóbóřekÚsawnaúzgmÍČeské.epubLi[y

L1,1 DozořiEd: m; tř ihny,

11,z F!nl,čniohdnb, do?orťL ]JdJ ]e pen eie

11,3 Funkceč]ena dozoIči rady ie česúIáa nenáleži2a]oiíwŘónodbčna

114 clenydozorčindv]frédu]iaodVDláVajizalůdatP]ó.

11,5 V piipaděZánlku il!níVí]ednoho ilena do70Iči radyvpi]běhu funkčDiho obdobinri]že
doZórilrada piij,nouttietjho člella doZo.ři.adyVj3siní]n rozhodnutim fomou koopta.e

1113 DozDrčíradJ Volía odvoláví zesÝého ířcdu VĚišinoU h]asú všech svých členů předsédu

117 Dozo.ťímdajední Dejménějťdťnk.át mčně.Jednánídozorčiradysvolává a tídí ptcdscd3



DDzo.či13da nad ťámecpůsobnó*] svÉřenó ustanoveniD§ 370 občaňskéhó 2ákonikl
dóhlÍŽi nato, zd3 Ustavý1,9íj' činnDstVsoubdL s plávninj předpisy, zakládaďlkhnóU

11,9 Jed ánldozořiradymúžeproběhňoútlp.ostř.dnj.§i]np.ostiedkúdálkové
ko ]unilG.c G]ekn.onická poŠta, videokónftrcn..,t.]e,nostapod] Zápk ztakového
]edná ívšakmusíbýt následněstvrzen podpisťm řhnů dozorčir:dy kteiise tohoto

12] L-Jsiavvydáv:i výročníZpráVU a]e povmen
skDnčpni úienj jho ohd.hi

12.2 vý.DřnízpráVyÚstavu jsou veřejĎěpřístupnóv5íd]e Ústavu vpmovnidnyv,]řední"h

7Veiejnitvždyn.]pozdčii dó 6 mřsi.ů po

ll] 0z ,iPniUý:( múreri7 odjo rsprrýí,lJdJ ]!st z!
131,1 o ilnnosti realjzované Ú*av.fr nenídLouhodobě (alespoĎ 4 mésí.e) zá]cm, a áni

p'Z,: "ooorlfkD,o,1h i ?", rel/Pp "oĎoklédJ t\j"1,,J,F,:
LlL,2 ln"n'l ,".e| ,,,"lPl ro( hrJ/o]Jl7\"Z,Jfl ,, rlo

veškcró zá]ežitosti, které nejsou úp.aVřnv tímto stahBem se
ustanóVenínri zak]ádaci lktiny ÚsťaVU, obiaNkýn zákonikem

/F' /1
|! /L,l /

13,2 současněsrozhodnUtím o7rušeníÚ*avO lrčísprávni radali[lidátď. a ústav, na ki'
] l\jdrlor plev.dl ] l\|d:.n] 7unjFk,

zÁVĚRnčN^ UsŤANoVENi

;i:Ťilfi J:ilii:i:ii;:,;:l*i
d*7?*ňté,."."í-

, l4,2 1.nló J, J, n"by1" j,,n lo. o lŤí', jl" i,l,Jq rádouU,l",L,
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