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ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU 
Holos, z.ú. 

 

Zakladatel: 

 

MUDr. Milan Hrabánek 

datum narození: 10. 2. 1965 

trvale bytem: Opava-Vlaštovičky, Marie Dolanské č.p. 8/12, okr. OPAVA 

 

 

I. 

Název a sídlo ústavu 

1. Název ústavu zní: Holos, z.ú. 

2. Sídlem ústavu je: Marie Dolanské 8/12, 746 01, Opava-Vlaštovičky. 

dále jen „ústav“ 

II. 

Doba trvání ústavu 

1. Ústav se zakládá na dobu neurčitou. 

 

III. 

Účel ústavu  

1. Ústav bude provozovat tyto hlavní, společensky užitečné činnosti: 

a) Poradenství, psychologické poradenství a psychoterapie pro osoby 

1. se specifickými psychosomatickými, psychologickými či psychiatrickými 

diagnózami  

2. v obtížné životní situaci (rozvod, ztráta zaměstnání, úmrtí blízké osoby, apod.) 

3. v akutním ohrožení života  

b) Poskytování chráněného prostředí pro výše uvedené osoby v rámci krátkodobých i 

dlouhodobých terapeutických programů 

c) Semináře osobnostního rozvoje jako prevence duševních potíží 

d) Volnočasové aktivity pro děti a pro dospělé  

e) Vzdělávací aktivity  

f) Výzkumná a vědecká činnost  

g) Publikační a osvětová činnost  

 

IV. 

Vedlejší činnost-předmět podnikání ústavu 

1. Kromě společensky užitečné činnosti, k jejímuž poskytování byl založen, může ústav vykonávat i 

jiné činnosti ("vedlejší činnost") za podmínky, že vedlejší činností bude dosaženo účinnějšího 

využití prostředků ústavu a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost služeb 

poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro 

niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu. 

2. Vedlejší činností – předmětem podnikání - ústavu jsou: 

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

b) Hostinská činnost 

c) Masérské, rekondiční a regenerační služby 
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V. 

Podmínky poskytování hlavních činností 

1. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem 

stanovených.  

2. Konkrétní podmínky pro poskytování jednotlivých služeb budou stanoveny ředitelem ústavu a 

budou veřejně dostupné na internetových stránkách ústavu a v sídle ústavu.  

3. Další podrobnosti činnosti ústavu jsou upraveny statutem ústavu. 

 

VI. 

Vklad do ústavu 

 

1. Protože ústav se zakládá změnou právní formy spolku Holos, se sídlem Marie Dolanské 8/12, 

Vlaštovičky, 746 01 Opava, IČ: 266 39 866, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6073, ze spolku na ústav, je vkladem do ústavu 

nepeněžitý předmět, a to veškerý majetek spolku Holos, se sídlem Marie Dolanské 8/12, 

Vlaštovičky, 746 01 Opava, IČ: 266 39 866.  

 

VII. 

Orgány ústavu 

1. Orgány ústavu jsou: 

a) správní rada 

b) revizor 

c) ředitel  

2. Další podrobnosti vnitřní organizace ústavu, které nejsou upraveny touto zakládací listinou, jsou 

upraveny statutem ústavu. 

 

VIII. 

Správní rada 

1. Správní rada má 3 členy.  

2. Správní radu jmenuje a odvolává zakladatel.  

3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Členy správní rady je možné volit i opakovaně.  

4. Prvními členy správní rady jsou: 

 

Šárka Zimová Dostálová 

datum narození: 7. 3. 1973 

trvale bytem: Děčín, Děčín I-Děčín, Křížová č.p. 342/7, okr. DĚČÍN 

 

Mgr. Václav Šneberger 

datum narození: 6. 8. 1974 

trvale bytem:  Žižkov, Jeseniova 1908/149, PRAHA 3 

 

Ing. Jan Vícha 

datum narození: 27. 10. 1956 

trvale bytem: Hradec nad Moravicí, Jakubčovice 140, okr. OPAVA  

 

 

5. Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.   

6. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem, zejména:  

i) Volí i odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti a rozhoduje o právních jednáních 

ústavu vůči řediteli. 

ii) Uděluje předchozí souhlas písemnou formou k právnímu jednání, kterým ústav:  

a) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci 
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b) vlastní nemovitou věc zatěžuje, 

c) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k movité věc, nebo zatěžuje vlastní movitou 

věc, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona 

upravujícího veřejné zakázky,  

d) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, 

e) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladen. 

iii) Schvaluje:  

a) rozpočet ústavu, 

b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku, 

c) výroční zprávu ústavu, 

iv) Rozhoduje o: 

a) zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně 

jejího předmětu, 

b) přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zanikne-li některý ze zakladatelů 

bez právního nástupce nebo zemře-li některý ze zakladatelů. 

7. Správní rada bude svolávána zpravidla alespoň dvakrát ročně. 

8. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

9. Zakladatelé mají právo odvolat člena správní rady v případě, že jeho jednání je v rozporu se 

zákonem, touto zakládací smlouvou, statutem či vnitřními předpisy ústavu, nebo je v rozporu se 

zájmy ústavu.  

 

IX. 

Revizor 

1. Revizor je kontrolním orgánem ústavu. 

2. Funkční období revizora je pětileté. Revizora lze volit i opakovaně  

3. Revizora volí a odvolává správní rada.  

4. Výkon funkce revizora je neslučitelný se členstvím ve správní radě. 

5. Prvním revizorem je: 

 

Mgr. Jaroslav Horký 

datum narození: 30. 12. 1972 

trvale bytem:  Opava, Město, Dolní náměstí č.p. 115/4, okr. OPAVA 

 

X. 

Ředitel ústavu 

1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu. 

2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada, která také určuje výši jeho odměny.  

3. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je trestně bezúhonná.  

4. Ředitel nemůže být členem správní rady. 

5. Výkon funkce ředitele je neslučitelný s výkonem funkce revizora.  

6. Ředitel řídí činnost ústavu, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem 

vyhrazena do působnosti správní rady nebo revizora ústavu. 

7. Ředitel jedná jménem ústavu tak, že k názvu ústavu připojí své jméno, funkci a podpis.  

8. Ředitel může písemně zmocnit některého člena správní rady, aby v případě nutnosti jednal 

jménem ústavu namísto ředitele. 

9. Prvního ředitele ústavu zvolí správní rada na svém prvním zasedání. 

 

XI. 

Odměňování členů orgánů a ředitele ústavu 

1. Členům správní rady, revizorovi a řediteli za výkon jejich funkce náleží odměnu.  

2. O výši a způsobu stanovení odměny revizora a ředitele rozhoduje správní rada. O výši a způsobu 

stanovení odměny členů správní rady rozhoduje zakladatel.  
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XII. 

Výroční zpráva 

1. Ústav sestavuje a zveřejňuje uložením do sbírky listin výroční zprávu o své činnosti a 

hospodaření v době stanovené správní radou, nejpozději však do šesti měsíců po skončení 

účetního období.  

2. Obsah výroční zprávy stanoví zákon. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění dalších údajů. 

3. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle ústavu v úředních hodinách stanovených 

ústavem. Ústav také výroční zprávy v souladu se zákonem zakládá do sbírky listin rejstříkového 

soudu. 

 

XIII. 

Zrušení ústavu 

1. V případě zrušení ústavu s likvidací bude likvidační zůstatek převeden na jinou právnickou osobu 

nezaloženou za účelem podnikání podle rozhodnutí zakladatele.  

 

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy ústavu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 

 

 

 


