
Zásadní úpravy stanov CZEPA 2020 
Zpracoval: David Lukeš, jednatel CZEPA 

Úprava sociálního podnikání   
 

Komentář:  Níže popsaná ustanovení doplňují institut sociálního podnikání a integračních sociálních 
podniků, tak jak je definuje platná legislativa ČR, která koreluje evropskou legislativu, která v rámci 
svých podpor sociálního podnikání vyžaduje zakotvení sociálních podniků ve statutu společnosti, který 
CZEPA jako zapsaný spolek nemá a řídí se stanovami jako rozhodujícím předpisem. Proto je do doby 
založení sociálních podniků se samostatnou právní subjektivitou definovaný integrační sociální podnik 
Hvězdný bazar přímo ve stanovách, zřízený a provozovaný v souladu se článkem X. Stanov.   

 
Úprava Článku II. - Poslání, účel a vedlejší hospodářská činnost 
 
(3) Vedlejší hospodářská činnost a sociální podnikání CZEPA 
 
1. Spolek může v rámci své vedlejší činnosti podnikat. O zahájení, přerušení, ukončení či změně 
předmětu podnikání rozhoduje předsednictvo. Předmětem podnikání spolku ke dni sepsání tohoto 
znění stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
 
2.   Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity CZEPA, které vytváří pracovní příležitosti pro 
osoby se zdravotním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku, 
zbytek je použit na činnost CZEPA. Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. 
právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její, které splňují principy sociálního podniku. 
N. Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba 
založená dle soukromého práva nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního sociálního 
podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální 
začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích 
dokumentech. 
 
(4) Integrační sociální podniky CZEPA 
 
1. Ke dni sepsání tohoto znění stanov CZEPA provozuje integrační sociální podnik Hvězdný 
bazar. Obchod zaměstnává minimálně 30% lidí se zdravotním postižením. Více jak 50% výtěžku je 
reinvestováno do provozu a rozvoje podniku nebo do vzdělávání a podpory pro zaměstnance s 
hendikepem. Obchod se řídí zásadami environmentálně šetrného podnikání, přispívá k prodloužení 
životního cyklu oblečení, minimalizuje odpad a využívá recyklovaných nebo v přírodě dobře 
rozložitelných materiálů. Doplňkový prodej tvoří primárně lokální produkty od místních dodavatelů. 
Spolupracuje s místní komunitou. 
 

Úprava účelu předsednictva CZEPA – správní orgán CZEPA, jednatele a 
ředitele CZEPA 



Předsednictvo je vrcholným, normotvorným a kontrolním orgánem, který řídí a kontroluje činnost 
výkonných orgánů CZEPA a organizačních jednotek CZEPA. 

Jednatel je reprezentačním orgánem CZEPA. Odpovídá také za koordinaci činností jednotlivých 
orgánů CZEPA.   

Ředitel je statutární orgán spolku. 

Komentář: Uvedené navrhované změny mají ryze pragmatický charakter a to zejména zefektivnění 
práce spolku. Svým charakterem odpovídá spíše právnímu postavení zapsaného ústavu, kde je ředitel 
statutárním orgánem ze zákona. V mnoha oblastech se již CZEPA jako zapsaný ústav chová, i když 
stále zastupuje svou členskou základnu a hájí její zájmy, tedy nehospodaří pouze se svěřeným 
majetkem za účelem činností definovaných v zakládajícím dokumentu (v případě zapsaného ústavu, 
status zapsaného ústavu). To jsou zejména činnosti jako Hvězdný bazar, Startovací bydlení a do jisté 
míry i Peer mentoring. Většina úřadů jedná na základě zápisu v rejstříku spolků, kde by měl být 
správně podle platných stanov zapsané jako kolektivní statutární orgán předsednictvo CZEPA a dle 
kompetencí schválených předsednictvem určený rozsah jednání pro jednatele, voleného členy 
předsednictva ze svého středu a ředitele CZEPA, jež musí být ještě zplnomocněný k mnoha úkonům. 
Bohužel si rejstřík neumí poradit s naší aktuální úpravou ve stanovách a jako statutární orgán je 
v rejstříku uveden jednatel. V navrhované úpravě zůstává předsednictvo vrcholným orgánem, jednatel 
reprezentačním orgánem a ředitel statutárním orgánem spolku, čímž je zejména oprávněný jednat 
jménem organizace jako dříve jednatel a za tato rozhodnutí nést odpovědnost.   

Další úpravy ve stanovách CZEPA 
 

1. Imobilní občané, kteří jsou omezeni v pohybu následkem poranění míchy na „lidé po 
poranění míchy“ – odpovídá současným trendům, kde se na první místo vždy klade člověk, 
stávající terminologie ani neodpovídá filosofii spolku 
 

2. Valná hromada může v případě potřeby rozhodovat „per rollam“, tedy bez svolání zasedání v 
souladu s článkem III. Stanov – stanovy ve stávající formě tuto možnost připouští, 
jednoznačně byla jen doplněna do ustanovení týkající se jednání Valné hromady spolku. 
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