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STATUT ZAPSANÉHO ÚSTAVU 

 

Balanc, z.ú. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí 

 

 

Článek I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Název ústavu:  Balanc, z.ú. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí 

Zkrácený název:  Balanc, z.ú. 

Zakladatelé:  Mgr. Erik Kovářík, Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. 

Sídlo:    U Kovárny 320/12, 779 00 Olomouc – Neředín 

Právní forma:  Ústav 

 

Balanc, z.ú. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí (dále jen „Balanc, z.ú.“) je ústavem  

ve smyslu ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový  

je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.  

 

Balanc, z.ú. je samosprávná, dobrovolná, nezisková a nepolitická organizace provozující svoji 

činnost, jejíž výsledky jsou veřejně dostupné bez ohledu na věk, národnost, víru, profesi 

či společenské postavení, založená za účelem naplňování společensky prospěšného zájmu. 

 

 

Článek II 

POSLÁNÍ A ÚČEL 

 

1. Poslání 

Posláním Balanc, z.ú. je podporovat spolupráci lidí se zdravotním postižením a bez něj, napomáhat 

k vyrovnávání jejich životních příležitostí a dávat prostor k vzájemnému obohacování. 

 

2. Účel 

Účelem Balanc, z.ú. je poskytování obecně prospěšných činností podporujících zodpovědný 

a aktivní přístup k životu osob se zdravotním postižením, podpora jejich blízkých a dalších 

zainteresovaných osob.  
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Ve své činnosti se ústav řídí platnou legislativou České republiky, svým statutem a interními 

předpisy. 

 

Článek III 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

1. Balanc, z.ú. rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů 

podle tohoto statutu. 

 

2. Orgány ústavu 

Orgány ústavu jsou: 

A. správní rada; 

B. ředitel; 

C. dozorčí rada. 

 

A. Správní rada 

a) Správní rada je nejvyšším orgánem ústavu.  

b) Správní rada je složená ze tří členů.  

c) Členy správní rady volí a odvolává dozorčí rada. 

d)  Funkční období správní rady jsou tři roky a opětovné zvolení jednotlivých členů je možné. 

e) Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě a s pozicí ředitele. 

f) Správní rada se schází dle potřeby, nejméně však třikrát ročně.   

g) Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů správní 

rady, správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů správní rady.  

h) Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady. Předseda správní rady zajišťuje 

chod správní rady, organizuje její schůze a jedná jménem správní rady, nepověří-li jiného 

člena správní rady. 

i) Správní rada zejména: 

i. schvaluje a ruší Organizačním řádem stanovené předpisy; 

ii. jmenuje a odvolává předsedu ústavu ze členů správní rady; 

iii. jmenuje a odvolává ředitele; 
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iv. rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli; 

v. schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu. 

j) Správní rada ze zasedání pořizuje zápis, který nejpozději do deseti pracovních dnů předá 

řediteli a dozorčí radě. 

k) Veškerá činnost správní rady podléhá kontrole dozorčí rady, jíž je správní rada povinna 

poskytnout potřebnou součinnost. 

B. Ředitel 

a) Ředitel je statutárním orgánem ústavu. 

b) Je jmenován správní radou na období tří let, opětovné jmenování je možné.  

c) Jeho pozice je neslučitelná se členstvím ve správní radě a dozorčí radě. 

d) Je odpovědný správní radě ústavu.  

e) Ředitel zejména: 

i. má řídící funkci z hlediska činností ústavu; 

ii. smí být přítomen na jednáních správní rady s hlasem poradním; 

iii. zastupuje organizaci také ve vztahu k veřejnosti a jiným subjektům. 

 

C. Dozorčí rada 

a) Dozorčí rada je kontrolním orgánem ústavu.  

b) Je tříčlenná. Volí a odvolává své členy sama. 

c) Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě a pozicí ředitele. 

d) Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady.  

e) Dozorčí rada zejména: 

i. kontroluje dodržování statutu a hospodaření ústavu. Z tohoto důvodu si může 

vyžádat přístup k veškerým účetním dokladům a smlouvám; 

ii. doporučuje správní radě účetní závěrku ke schválení; 

iii. upozorňuje správní radu a ředitele na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich 

odstranění; 

iv. má právo svolat v odůvodněných případech zasedání správní rady, pokud tak na její 

návrh neučiní do 14 dnů předseda správní rady; 

v. vyjadřuje se k výroční zprávě; 

vi. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a řediteli zprávu o své činnosti  

v písemné podobě. 

f) Členové dozorčí rady mohou požádat o účast na jednání správní rady.  
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3. Případné další náležitosti týkající se organizační struktury spolku upravuje Organizační řád. 

 

 

Článek IV 

HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU 

 

1. Ústav hospodaří s prostředky, které jsou tvořeny především: 

a) finančními dary sponzorů, 

b) příjmy z neziskové činnosti, 

c) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, 

d) dotacemi státních a nevládních orgánů, 

e) jinými zdroji příjmů. 

 

2. Ústav je povinen nakládat s prostředky hospodárně v souladu se statutem. 

3. Pravidla hopodaření upravuje dále Organizační řád. 

4. Ústav není zřízen za účelem výdělečné činnosti ani podnikání. Vznikne-li v souvislosti 

s činností spolku zisk, lze jej použít pro činnost ústavu, a to včetně správy ústavu. 

5. Hospodaření a účtování musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

 

 

Článek VI 

ZRUŠENÍ ÚSTAVU 

 

1. Ústav může být zrušen pouze způsobem stanoveným zákonem. 

2. O zrušení ústavu může rozhodnout pouze dozorčí rada na základě závažných důvodů či při 

naplnění poslání ústavu. 

3. Ruší-li se ústav, správní rada určí likvidátora, který postupuje dle zákona a statutu.  

4. Pokud to bude možné, bude v případě zrušení ústavu případný zbylý majetek předán jiné 

organizaci, jejíž cíle jsou blízké cílům ústavu.  
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Článek VII 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tento statut lze měnit či doplňovat pouze písemně a po schválení dozorčí radou. 

2. Ústav navazuje na svoji činnost realizovanou pod právní formou spolku BALANC, o.s.  

– Společnost pro vyrovnávání příležitostí. 

 

 

 

V Olomouci dne 9. 11. 2015 

 

 

 

 

 

     Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D.     Bc. Jana Ryšavá 

            předsedkyně správní rady     předsedkyně dozorčí rady 

 

 

 

 

 

 

 


