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ZAKLÁDACÍ LISTINA ZAPSANÉHO ÚSTAVU 
APLA Jižní Čechy, z.ú. 

 
Zakladatel (zakladatelé): 
 
Jméno a příjmení: Lucie Straková Jirků 
datum narození: 6. 11. 1980 
trvale bytem: Na Výsluní 451, Tábor 
 
(dále v textu této listiny jen jako „zakladatel“) 
 
zakládají dnešního dne v souladu se zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, zapsaný ústav 
takto: 

I. Název sídlo, doba trvání ústavu 

1. Název ústavu zní: APLA Jižní Čechy, z.ú.  
2. Sídlo ústavu je (obec, město): Tábor 
3. Adresa sídla ústavu ke dni jeho založení je: Farského 887, Tábor 390 02 
4. Změna adresy sídla ústavu je možná i bez změny této listiny rozhodnutím správní rady, s 

písemným souhlasem zakladatele. 
5. Ústav se zakládá na dobu neurčitou. 

II. Poslání a účel ústavu, předmět činnosti, předmět podnikání 

1. Posláním APLA Jižní Čechy je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve 
svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod 
práce.  

2. Účelem ústavu je provozování hlavní, společensky užitečné činnosti sloužící k naplnění jeho 
shora popsanému poslání, a to formou  

•  poskytování odborné a volnočasové práce s osobami s PAS, jejich rodinami (popř. 
pečujícími osobami), podpory k jejich funkčnímu životu,  

•  poskytování sociálního poradenství a poskytování informací o problematice PAS široké 
veřejnosti 

•  rozvoje a podpory vzdělávacích programů pro osoby s PAS, vzdělávání odborníků, zejména 
pedagogů, psychologů, lékařů a sociálních pracovníků 

a jiných aktivit směřujících k podpoře jak cílové skupiny, uvedené v poslání, tak k podpoře 
činnosti ústavu. 

3. Výsledky činnosti ústavu jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem 
stanovených. Tyto podmínky stanoví svým rozhodnutím správní rada ústavu a ústav je zveřejní. 

4. Při naplňování svého poslání bude ústav prosazovat metody uznávané odbornou veřejností a 
ve své činnosti se ubírá směrem hlavního (mainstreamového) terapeutického proudu a nikoliv 
alternativních metod. 

5. Ústav může v rámci své vedlejší činnosti podnikat. Předmět podnikání ústavu ke dni jeho 
založení: 
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

6. Správní rada je oprávněna rozhodnout i bez změny této listiny o změně či doplnění předmětu 
podnikání ústavu. Toto rozhodnutí vyžaduje souhlas zakladatele. 
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III. Majetkový vklad zakladatele 

1. Ústav vznikl přeměnou spolku, a tedy bez majetkového vkladu. 

IV. Orgány ústavu 

1. Orgány ústavu jsou: 
a) správní rada 
b) kontrolní orgán - revizor 
c) ředitel 

2. Povinné údaje o orgánech ústavu jsou uvedeny v samostatné části této listiny. 

V. Správní rada 

1. Správní rada je nejvyšší orgán ústavu. 
2. Správní rada má 3 členy. Zakladatel má právo rozhodnout o změně počtu členů rady i bez 

změny této zakládací listiny. 
3. Členem správní rady nesmí být osoba, která je vůči ústavu v pracovním poměru, nebo která 

není ve vztahu k účelu ústavu bezúhonná. Člen správní rady nemůže současně vykonávat 
funkci ředitele ani funkci kontrolního orgánu nebo jeho člena. 

4. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. Není-li to možné, nebo pokud zakladatel ani 
přes písemnou výzvu ředitele, správní rady nebo kontrolního orgánu ústavu nejmenuje 
chybějícího člena správní rady do 60 dnů po doručení této výzvy, zvolí nového člena správní 
rady samotná správní rada hlasy zbývajících členů. 

5. Funkční období členů správní rady je pětileté. Opětovné členství je možné. Pokud však správní 
rada volí a odvolává své členy sama, lze tutéž osobu opakovaně zvolit nanejvýš na dvě po sobě 
jdoucí funkční období. 

6. Člena správní rady lze z funkce odvolat, jestliže: 
a) závažně nebo opakovaně porušil tuto listinu nebo statut, 
b) porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst ústavu, 
c) v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců se bez vážného důvodu, nebo bez omluvy 

nezúčastnil více než jednoho jednání správní rady, 
d) svým jednáním, a to i v soukromém životě, vážně narušuje pověst ústavu. 

7. Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.   
8. Správní rada volí i odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti a rozhoduje o právních 

jednáních ústavu vůči řediteli.  
9. Správní rada schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu ústavu. 
10. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.  
11. Správní rada může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto případě 

děje libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah a určení jednající osoby 
(písemně, elektronicky). Pro přijetí rozhodnutí per rollam se však vyžaduje souhlasu všech 
členů správní rady. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být pojata do zápisu z následujícího 
řádného zasedání správní rady. 

12. Správní rada uděluje řediteli předchozí souhlas k právnímu jednání, kterým ústav: 
a) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci, 
b) vlastní nemovitou věc zatěžuje, 
c) nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové, 
d) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem, 
e) nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota 

zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky. 
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VI. Kontrolní orgán ústavu 

1. Revizor je kontrolní a revizní orgán ústavu. 
2. Kontrolní orgán: 

a) dohlíží, zda správní rada a ředitel vykonává působnost podle zákona a ve shodě s touto 
listinou, 

b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro výkon činností ústavu, 
c) upozorňuje správní radu a ředitele na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich 

odstranění,  
d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává účetní závěrku ústavu,   
e) vyjadřuje se k výroční zprávě, 
f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě písemnou zprávu o své kontrolní činnosti. 

3. Kontrolní orgán zastupuje ústav proti řediteli, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem ředitele 
odporuje zájmům ústavu.  

4. Je-li revizorem fyzická osoba, je funkční období revizora pětileté. 
5. Revizorem může být i právnická osoba, jejíž předmět činnosti umožňuje výkon kontrolní a 

revizní činnosti, a to i po neurčitou dobu.  
6. Pro volbu a odvolání revizora platí obdobně ustanovení o správní radě. 

VII. Ředitel  

1. Ředitel je statutární orgán ústavu. 
2. Ředitele volí a odvolává správní rada, která také určuje výši jeho odměny. Prvního ředitele 

ústavu zvolí správní rada na svém prvním zasedání. 
3. Ředitelem může být zvolena pouze fyzická osoba, která nebyla odsouzena za úmyslný trestný 

čin.  
4. Ředitel řídí činnost ústavu, pokud tato činnost není vyhrazena do působnosti jiného orgánu 

ústavu. 
5. Ředitel zastupuje ústav ve všech jeho věcech samostatně. 

VIII. Odměňování orgánů ústavu nebo jejich členů a ředitele 

1. Řediteli náleží za výkon jeho funkce odměna stanovená rozhodnutím správní rady. 
Nerozhodne-li správní rada o výši odměny ředitele, platí, že ředitel vykonává svou funkci bez 
nároku na odměnu.  

2. Ostatním orgánům ústavu nebo jejich členům lze za výkon jejich funkce vyplácet odměnu, jejíž 
výši nebo způsob stanovení určí zakladatel. Nerozhodne-li zakladatel o výplatě odměny za 
výkon funkce, platí, že funkce osob uvedených v předchozí větě jsou čestné.  

 

IX. Účetnictví a výroční zpráva 

1. Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činnosti, s 
vedlejší činností a se správou ústavu. 

2. Účetní závěrku a výroční zprávu ústavu ověřuje auditor, pokud výše čistého obratu ústavu 
překročí deset milionů Kč. 

3. Výroční zpráva ústavu obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem 
upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše 
plnění poskytnutých členům orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského právního 
jednání nebo změnách členství v orgánech ústavu. 
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4. Ústav výroční zprávu uveřejní nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období 
uložením do sbírky listin.  

X. Zrušení ústavu 

1. Ústav lze zrušit: 
a) rozhodnutím soudu v případě, že dlouhodobě nenaplňuje svůj účel, nebo z jiných 

zákonných důvodů, 
b) rozhodnutím zakladatele, nebo jím určené osoby, jinak správní rady s předchozím 

souhlasem zakladatele. 
2. Likvidační zůstatek ústavu bude nabídnut ústavu s obdobným účelem dle rozhodnutí správní 

rady. 

XI. Práva a způsob rozhodování zakladatel ů 

1. Zakladatel určil následující osoby, které mají v souladu se zákonem nabýt jeho práva a 
povinnosti vůči ústavu v případě, kdyby jeho rozhodování nebylo možné. 
 
Jméno a příjmení: Petra Marešová        
datum narození: 17.5. 1983 
trvale bytem: Nádražní 118, Chotoviny 391 37 
 
 

2. V případě úmrtí či zániku zakladatele nabývají výše uvedené osoby práv a povinností 
zakladatele vůči ústavu trvale; v opačném případě pouze do doby odpadnutí překážky, jež 
zakladateli bránila v rozhodování.  

3. Zakladatel je oprávněn písemně převést svá práva a povinnosti vůči ústavu na též jinou osobu. 
Má-li ústav více zakladatelů, vyžaduje toto právní jednání jejich souhlas.  
 
 
 

XII. Závěrečné ustanovení 

1. Právní poměry ústavu se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. 
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Příloha - údaje orgánech ústavu 
 
 
Prvními členy správní rady ústavu jsou: 
 
Jméno a příjmení: Jana Průšová 
Datum narození: 31.7. 1956 
Bydliště: Hlinice 76, Tábor 390 02 
 
Jméno a příjmení: Kristina Vrkočová 
Datum narození: 30.1. 1973 
Bydliště: Sasanková 2659/6, Praha 10, 106 00 
 
Jméno a příjmení: Jiřina Svobodová 

Datum narození: 19.6. 1968 
Bydliště: Dukelská 646/11, Sezimovo Ústí II, 391 02 
 
Prvním revizorem ústavu je: 
 
Jméno a příjmení: Jan Brož 
Datum narození: 24.8. 1959 
Bydliště: Turovec 93, Turovec 391 21 
 
Prvním ředitelem ústavu je: 
 
Jméno a příjmení: Petra Marešová  
Datum narození: 17.5. 1983 
Bydliště: Nádražní 118, Chotoviny 391 37 
 
 
 
 
 
 


