Statut nadačního fondu
(§ 4 zákona č. 227/1997 Sb.)
Preambule
Pavel Cais
r.č.: 481205/078
trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek
(dále jen zřizovatel)
zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013, nadační fond s názvem „Nadační fond
vyšší a střední lesnické školy Písek“.
Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 12. 2013 je zapsán
do nadačního rejstříku vedenému u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu N, vložce číslo 220. K úpravě právních poměrů vydává správní rada podle §
4 zákona č. 227/1997 Sb. tento statut:
Čl. 1
Název, sídlo a IČ nadačního fondu
1. Název nadačního fondu zní:

„Nadační fond vyšší a střední lesnické školy Písek“
(dále jen „nadační fond“)
2. Sídlo nadačního fondu je:
Lesnická 55, Václavské Předměstí, 397 01 Písek
3. IČ: 023 91 287
Čl. 2
Zřizovatelé nadačního fondu
Zřizovatelem nadačního fondu je Pavel Cais, r.č.: 481205/078, trvale bytem: Za
Pazdernou 2574, 397 01 Písek
Čl. 3
Právní poměry a územní působnost nadačního fondu
Nadační fond je právnickou osobou. Její právní poměry se řídí zákonem
č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační
listinou a tímto statutem. Působnost nadačního fondu je na území České
republiky.
Čl. 4
Poslání a cíle nadačního fondu
Posláním a účelem je podpora rozvoje duchovních hodnot, kulturních památek,
akcí, výměn a tradic, rozvoj vědy, vzdělání a zájmové činnosti žáků a studentů,
pedagogických a ostatních zaměstnanců lesnických škol v Písku. Dále je to
podpora školských projektů, lesnického školství, jeho propagace, reprezentace a
materiální pomoc.

Čl. 5
Výše majetkového vkladu
Majetkový vklad do nadačního fondu tvoří finanční prostředky ve výši 500,- Kč.

Čl. 6
Správní rada
Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech
záležitostech nadačního fondu a je statutárním orgánem nadačního fondu. Má tři
členy. Ke dni zřízení nadačního fondu jsou členy první správní rady následující
osoby:
1. Ing. Václav Kohout, CSc., r.č. 471218/017, trvale bytem: Gregorova 2589, 397 01
Písek, předseda první správní rady
2. Mgr. Šárka Havelková, r.č.: 655820/1144, trvale bytem: Mírové náměstí 67,
397 01 Písek
3. Pavla Machatá, r.č.: 735612/0838, trvale bytem: Raisova 1470, 397 01 Písek
Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkční období se stanoví pro
všechny členy ve stejné délce. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny
členů správní rady. Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně.
Pokud dojde k ukončení členství člena správní rady nebo revizora před koncem
tříletého funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena.
Jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena,
jehož členství ve správní radě zaniklo.
Členství ve správní radě je čestné, členové mohou dostat proplaceny pouze
výlohy spojené s výkonem této funkce.
Členství ve správní radě zaniká:


uplynutím funkčního období



úmrtím



odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li
závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb., nadační listinu
nebo tento statut, nebo nezúčastní-li se více než dvakrát bez omluvy jednání
správní rady

 odstoupením
Správní rada zvolí ze svého středu předsedu správní rady. Ten nejméně dvakrát
ročně svolává a řídí jednání správní rady. Předseda správní rady je povinen
svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady nebo
revizor.
K rozhodnutí správní rady o sloučení nadačního fondu s nadací nebo jiným
nadačním fondem je třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních
případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů.
Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedajícího.
Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva její členové.

Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. Je povinen se
zúčastnit jednání osobně.
Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále:
 schvaluje nadační příspěvky
 zřizuje funkci ředitele nadačního fondu, navrhuje a odvolává ho, stanoví
rozsah jeho plných mocí, pracovní náplně a výši jeho odměny
 vydává statut a rozhoduje o jeho změnách
 schvaluje rozpočet a jeho změny
 schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti hospodaření (dále
jen „výroční zpráva“)
 volí nové členy správní rady a revizora
 rozhoduje o odvolání člena správní rady a revizora, přestane-li splňovat
podmínky členství nebo funkce
 rozhoduje o sloučení nadačního fondu s jiným nadačním fondem nebo nadací
 při zániku nadačního fondu navrhuje likvidátora a stanoví jeho odměnu
Jednání jménem nadačního fondu
Jménem nadačního fondu jednají buď předseda správní rady, nebo společně dva
její členové.
Podepisování za nadační fond se provádí tak, že v místě určeném pro podpisy
připojí podpis buď předseda správní rady, nebo společně ostatní dva její členové.
Předseda je povinen bezprostředně po podpisu za nadační fond informovat o
tomto podpisu minimálně jednoho člena správní rady. V případě podpisu dvou
členů správní rady za nadační fond, jsou povinni bezprostředně po podpisu za
nadační fond informovat o tomto podpisu předsedu.
Nadační fond je oprávněn zmocnit k zastupování nadačního fondu pro jednotlivé
úkony (zvláštní plná moc) nebo obecně v určité věci (generální plná moc) třetí
osobu. Jedná se hlavně o pravomoci pro zřízenou funkci ředitele nadačního
fondu. Zmocnění se uděluje v písemné podobě schválené správní radou a
podepsané předsedou správní rady.
Čl. 7
Revizor
Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Ke dni zřízení nadačního fondu
zastává funkci revizora tato osoba:
Ing. Václav Vlček, r.č.: 480826/146, trvale bytem: Hlinecká 5/1558, 370 06 České
Budějovice
Funkční období revizora je tříleté. Revizor může být do své funkce zvolen
opětovně.
Funkce revizora je čestná, mohou mu být proplaceny pouze výlohy spojené
s výkonem této funkce.
Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je
oprávněná jednat jako zástupce nadačního fondu.
Ustanovení tohoto statutu o zániku členství ve správní radě platí pro revizora
obdobně.

Revizor jedná o věcech svěřených mu zákonem a zejména:


kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků
a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem



přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu



dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy,
nadační listinou a statutem nadačního fondu



upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich
odstranění

nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své
kontrolní činnosti
Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:




nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu



svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního
fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady



má právo účastnit se jednání správní rady
Čl. 8

Zdroje nadačního fondu
1. Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti, bude nadační fond
získávat zejména ze zdrojů:


příspěvky aktivistů nadačního fondu



z nadačních darů od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob



příjmu z vlastní činnosti



příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadačního fondu



granty a dotace od tuzemských a zahraničních subjektů



výnosy z veřejných sbírek, tomboly, kulturních, společenských, sportovních,
vzdělávacích a obdobných akcí pořádaných v souladu s platnými právními
předpisy

2. Přehled o přijatých darech bude zveřejňován ve výroční zprávě nadačního fondu
Čl. 9
Náklady související se správou nadačního fondu
Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu
nesmí převýšit 25% objemu ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Toto
pravidlo může změnit správní rada nadačního fondu (dle podmínek § 22 zák. č.
227/1997 Sb.)
Čl. 10
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
1. Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým i právnickým osobám

2. Nadační příspěvek může být poskytnut:


formou poskytnutí finančních prostředků



formou poskytnutí konkrétních věcí a služeb



formou zajištění realizace určitých dodávek služeb či materiálu



jinou formou, kterou správní rada shledá vhodnou v souladu se statutem

3. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemné
žádosti, která musí obsahovat tyto náležitosti:


u fyzických osob jméno, příjmení, adresu žadatele, rodné číslo a popřípadě
bankovní spojení



u právnických osob plný název, adresu, identifikační číslo, údaje o registraci
právnické osoby a bankovní spojení



popis projektu, účel a zdůvodnění žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku



požadovanou výši nadačního příspěvku



je-li na tentýž projekt požadován příspěvek i z jiných zdrojů (uvede se jakých)

4. Schválené nadační příspěvky jsou poskytovány na základě písemné smlouvy
mezi nadačním fondem (dále jen „poskytovatel“) a příjemcem nadačního
příspěvku (dále jen „příjemce“).
5. Schválený nadační příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na běžný účet u
peněžního ústavu příjemce, popř. vyplacen v hotovosti s patřičným dokladem.
Movité věci, materiál a zboží jsou osobně předány příjemci nebo jím zmocněné
osobě.
6. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
7. Přehled o poskytnutých nadačních příspěvcích bude zveřejňován ve výroční
zprávě nadačního fondu
Čl. 11
Výroční zpráva a účetnictví
1. Nadační fond je povinen vypracovat výroční zprávu každoročně, vždy do
30. června následujícího roku.
2. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu podle § 26 zákona 227/1997
Sb. Zpřístupněna bude též v sídle nadačního fondu v úředních hodinách.
3. Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v § 25 odst. 2 zák. 227/1997 Sb.
4. Nadační fond vede účetnictví podle § 24 zák. č. 227/1997 Sb.
Čl. 12
Zrušení, zánik a likvidace nadačního fondu
1. Zrušení a zánik nadačního fondu se provede podle § 7 zákona č. 227/1997 Sb.
2. Likvidace nadačního fondu probíhá podle § 9 zákona č.227/1997 Sb.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1. Tento statut byl schválen správní radou nadačního fondu dne 9. 12. 2013.
2. Tento statut může být měněn a doplňován písemnými, po sobě jdoucími dodatky.
3. Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude vložen do
nadačního rejstříku a jeden bude založen v dokumentaci nadačního fondu.
V Písku dne 9. 12. 2013
Za nadační fond
..........................................
Ing. Václav Kohout, CSc.
Předseda správní rady
nadačního fondu

