
Projekt změny právní formy Spolku Trampolíny Patrman, z.s., 

 se sídlem Janáčkova 847/14, Liberec I-Staré město, 460 01 Liberec, IČ 022 41 901 

 

Výbor spolku Trampolíny Patrman, z.s., se sídlem Janáčkova 847/14, Liberec I-Staré město, 

460 01 Liberec, IČ 02241901, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 8649 (dále jen „spolek“), vypracoval níže uvedeného dne, 

měsíce a roku tento projekt přeměny právní formy spolku ve smyslu § 183 a § 3045 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

I. 

Preambule 

1. Výbor spolku konstatuje svůj záměr uskutečnit změnu stávající právní formy spolku na 

ústav, a to z vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce spolku sestavené za tímto účelem 

ke dni 31.12.2017. 

2. Výbor dále konstatuje, že všichni členové spolku souhlasili, aby byl výbor spolku zproštěn 

povinnosti zpracovat podrobnou zprávu o přeměně. 

3. Výbor dále konstatuje, že pro vyhotovení tohoto projektu jsou splněny všechny podmínky 

stanovené právními předpisy České republiky, a že není třeba souhlasu žádného správního 

orgánu. 

II. 

Název, sídlo a identifikační číslo spolku před změnou právní formy 

1. Název: Trampolíny Patrman, z.s. 

2. Sídlo: Janáčkova 847/14, 460 01 Liberec 1 

3. IČ: 02241901 

III. 

Právní forma, již má spolek změnou nabýt 

1. Spolek má změnou nabýt právní formu ústavu. 

IV. 

Název spolku po změně právní formy 

1.  Po změně právní formy na ústav bude název znít: Trampolíny Patrman, z.ú. 



V. 

Den, k němuž byl projekt přeměny vyhotoven 

1. Tento projekt přeměny byl vyhotoven ke dni 1.1.2018. 

 

VI. 

Zakládací listina pro zápis změny právní formy do rejstříku ústavů 

 

Trampolíny Patrman, z.ú.  

se sídlem Janáčkova 847/14, 460 01 Liberec 1, IČ 02241901 

Zakládací listina ústavu 

 

Článek 1 

Zakladatel 

1. Zakladateli ústavu jsou Klára Patrmanová, nar. 27. 6. 1972, bytem Janáčkova 847/14, 460 

01 Liberec 1 a Ing. Miroslav Patrman, nar 4. 10. 1962, bytem Janáčkova 847/14, 460 01 

Liberec 1. 

 

Článek 2 

Název a sídlo ústavu 

1. Název: Trampolíny Patrman, z.ú. 

2. Sídlo: Janáčkova 847/14, 460 01 Liberec 1 

 

Článek 3 

Vklad 

1.  Zakladatelé společně vložili do ústavu peněžitý vklad ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc 

korun českých). Peněžitý vklad se stává majetkem ústavu ke dni jeho vzniku. Správou vkladu 

do vzniku ústavu jsou pověřeni zakladatelé. 



Článek 4 

Doba trvání ústavu 

1. Ústav je založen na dobu neurčitou. 

 

Článek 5 

Účel a předmět činnosti ústavu 

1. Účelem ústavu je podpora sportovních zájmů široké veřejnosti a rozvoj různých forem 

sportovní, kulturní a společenské činnosti. 

2. Účelu ústav dosahuje především provozováním, udržováním a budováním vlastních i 

svěřených sportovních zařízení pro sportovní vyžití široké veřejnosti, organizací kurzů cvičení 

rodičů a dětí, kurzů pro mateřské, základní i střední školy, přípravou sportovních akcí, 

vzdělávacích kurzů a seminářů. Ústav také udržuje a podporuje partnerské vztahy s ostatními 

sportovními kluby v České republice i v zahraničí. 

 

Článek 6 

Orgány ústavu 

1. Orgány ústavu jsou ředitel, správní rada a revizor. 

 

Článek 7 

Ředitel ústavu 

1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu, řídí jeho činnost, zastupuje ústav navenek, jedná 

jeho jménem a rozhoduje o všech záležitostech, které nespadají do pravomocí správní rady.  

2. Ředitel je povinen zajistit řádné fungování ústavu a naplňování účelu, pro nějž byl založen. 

Ředitel je také povinen řádně vést účetnictví ústavu, plnit všechny zákonné povinnosti 

spojené s jeho činností a další povinnosti stanovené touto zakládací listinou. 

3. Ředitel minimálně jednou za rok informuje správní radu a revizora o stavu činnosti ústavu. 

4. Za splnění svých povinností je ředitel odpovědný správní radě. Ředitel nemůže být členem 

správní rady, může se však účastnit jejích jednání a přednášet na nich svá stanoviska. 

5. Ředitele volí a odvolává správní rada. Funkční období ředitele je pětileté. 



6. Správní rada může ředitele odvolat, pokud nezajistil řádné plnění povinností uvedených 

v této zakládací listině, a to přesto, že byl jejím prostřednictvím k nápravě vyzván, nebo 

pokud i přes řádné plnění jeho povinností jedná způsobem, který ústav navenek poškozuje. 

7. Prvním ředitelem je Klára Patrmanová, nar. 27. 6. 1972 bytem Janáčkova 847/14, 460 01 

Liberec 1. 

 

Článek 8 

Správní rada 

1. Správní rada je tříčlenný orgán ústavu, který dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav 

založen a o řádné hospodaření s jeho majetkem. 

2. Správní rada schvaluje: 

 a. rozpočet ústavu, 

 b. řádnou a mimořádnou účetní závěrku, 

 c. výroční zprávu. 

3. Správní rada rozhoduje o: 

 a. zrušení ústavu za předchozího souhlasu zakladatelů, 

 b. vydání statut ústavu a jeho změnách, 

 c. jmenování a odvolání ředitele a stanovení jeho mzdy, 

 d. rozdělení hospodářského výsledku, 

e. odměňování členů správní rady a ředitele v závislosti na hospodářském výsledku 

ústavu, 

f. změně sídla ústavu a to po předchozím vyjádření ředitele. 

4. Na výzvu ředitele ve lhůtě 7 dnů uděluje správní rada předchozí souhlas či nesouhlas 

k právnímu jednání, kterým ústav: 

 a. nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci, 

 b. vlastní nemovitou věc zatěžuje, 

 c. nabývá nebo pozbývá autorské nebo průmyslové právo, 

 d. zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem. 



5. Správní rada rozhoduje prostou většinou.  

6. Správní rada rozhoduje jednomyslně o: 

 a. přijetí rozhodnutí o zrušení ústavu, 

 b. přijetí rozhodnutí o schválení statutu, 

 c. schválení rozpočtu ústavu a jeho změny, 

 d. rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku, 

 e. rozhodnutí o jmenování a odvolání ředitele ústavu a stanovení jeho mzdy, 

 f. souhlasu se zcizením nebo zatížením vlastní nemovité věci. 

7. Správní rada se schází pravidelně alespoň jednou do roka. Mimo pravidelnou schůzi se 

správní rada může sejít na schůzi mimořádné z podnětu ředitele nebo revizora. 

8. Ze schůze správní rady se pořizuje zápis opatřený podpisem zapisovatele a předsedy. Zápis 

se předloží řediteli, revizorovi a zakladatelům nejpozději do 30 dnů ode dne konání schůze. 

9. V čele správní rady stojí předseda, kterého si správní rada volí ze svého středu. Předseda 

svolává schůze správní rady, řídí jejich průběh a stará se o komunikaci mezi správní radou, 

ostatními orgány ústavu a zakladateli. 

10. Členy správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé. Funkční období člena správní rady je 

pětileté. 

11. Pokud zanikne členu správní rady jeho členství, jmenují zakladatelé ústavu na jeho místo 

člena nového. Pokud tak zakladatelé neučiní do dvou měsíců od okamžiku zániku členství 

daného člena, jmenuje správní rada bez návrhu nového člena sama. Člen správní rady může 

být jmenován opakovaně.  

12. Prvními členy správní rady jsou: 

 a. Ing. Miroslav Patrman, nar. 4. 10. 1962, bytem Janáčkova 847/14, 460 01 Liberec  

 b. Eliška Patrmanová, nar. 4. 11. 1997, bytem Janáčkova 847/14, 460 01 Liberec 

 c. Kamila Brücklerová, nar. 9.7.1980, bytem Purkyňova 589/15, 460 01 Liberec 14 

 

Článek 9 

Revizor 

1. Revizor je monistický kontrolní a revizní orgán ústavu. 



2. Revizor zejména: 

a. dohlíží na činnost ředitele a správní rady, zda je vykonávána podle zákona, 

v souladu se zakládací listinou a statutem ústavu, byl-li vydán, 

b. kontroluje vedení účetnictví a přezkoumává účetní závěrky, 

c. alespoň jednou ročně vypracovává revizní zprávu o výsledcích revizí a kontrolní 

činnosti 

3. Revizor je oprávněn účastnit se schůzí správní rady. 

4. Revizora jmenují a odvolávají zakladatelé. Funkční období revizora je pětileté. 

5. Pokud zanikne revizorovi jeho funkce před koncem funkčního období, jmenují zakladatelé 

na jeho místo revizora nového. Pokud tak neučiní do dvou měsíců od zániku funkce revizora, 

jmenuje nového správní rada. Revizor může být jmenován opakovaně. 

6. Prvním revizorem je Ing. Hana Kollertová, nar. 28.6.1958, bytem Jeřmanická 479/11, 

Liberec XXV – Vesec, 463 12 Liberec. 

Článek 10 

Statut ústavu 

1. Správní rada může rozhodnout o vydání statut ústavu, v němž upraví vnitřní organizaci 

ústavu a podrobnosti o jeho činnosti. 

Článek 11 

Zásady hospodaření 

1. Ústav hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, finančními prostředky, pohledávkami 

a jinými právy, mezi něž patří příspěvky, dotace a granty od místních a svazových orgánů, 

orgánů střešních sportovních institucí, jakož i ze státního rozpočtu obce, kraje či evropských 

fondů. 

2. Za hospodaření ústavu odpovídá ředitel ústavu, který každoročně předkládá správní radě 

zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky k odsouhlasení. 

Článek 12 

Účetní závěrka 

1. V souladu s ustanovením §183 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byla zpracována 

účetní závěrka, která byla sestavena ke 31. 12. 2017, tj. ke dni předcházejícímu dni 

vyhotovení projektu přeměny. 

 



Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

1. O změnách zakládací listin rozhodují i za existence ústavu zakladatelé. 

2. Změnou právní formy spolku tato právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na 

právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry. 

3. Právní účinky změny právní formy nastávají v souladu se zákonem dnem zápisu do 

rejstříku ústavů. 

4. Platnost tohoto projektu přeměny je podmíněna schválením rozhodnutím členské schůze 

spolku, jehož přílohou bude tento projekt. 

5. Tento projekt bude uveřejněn na internetové stránce spolku na adrese 

www.trampolinypatrman.cz až do doby 1 měsíce po podání návrhu na zápis změn do 

příslušného rejstříku. 

 

V Liberci dne 1.1.2018 

 

Klára Patrmanová 

 

 

------------------------- 

Předseda spolku 

 


