STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA
se sídlem
nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02,
Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009
Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337
I.
ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU
1.
2.

Luděk KALA, nám. 1. Máje 25, Ráječko 679 02, r.č.710912/3780
Lenka KALOVÁ, nám. 1. Máje 25, Ráječko 679 02, r.č.735317/3740
II.
NÁZEV A SÍDLO NADAČNÍHO FONDU

1.
2.
3.

Název nadačního fondu: Nadační fond Veronika
Sídlo nadačního fondu: nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02
Identifikační číslo nadačního fondu : 283 34 035
III.
PRÁVNÍ POMĚRY NADAČNÍHO FONDU

Nadační fond je právnickou osobou, zapsanou v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Brně, oddíl N, vložka 337. Právní poměry nadačního fondu se řídí zákonem č. 227/1997 sb.,
v platném znění, dalšími obecně závaznými právními předpisy, které jsou součástí právního řádu
České republiky, nadační listinou a tímto statutem.
IV.
POSLÁNÍ A CÍLE NADAČNÍHO FONDU
1.

Účelem nadačního fondu je
a) zřízení a provozování denního centra pro těžce zdravotně postižené občany se zaměřením
na rehabilitační a fyzioterapeutické služby a sociální péči,
b) podpora projektů a aktivit právnických i fyzických osob zaměřených na tělesně
a mentálně postižené občany,
c) mnohostranná pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, mládeži a spoluobčanům,
d) podpora rodičů dětí postižených dětskou obrnou a epilepsií.
V.
ZDROJE NADAČNÍHO FONDU

1.
2.

Při zřízení nadačního fondu vložil každý ze zřizovatelů na jmění nadačního fondu částku 500,(pět set korun) Kč.
Prostředky pro realizaci cílů a účelu nadačního fondu, jak jsou uvedeny výše, jakož i k zajištění
jeho činnosti, bude nadační fond získávat zejména z následujících zdrojů:
a) dary právnických osob, fyzických osob a občanů, věnované nadačnímu fondu
b) výnosy z akcí, pořádaných nadačním fondem, popř. na jejichž pořádání se nadační fond
podílí
c) granty a dotace
d) veřejné sbírky na základě příslušných povolení ministerstva financí ČR

~1~

VI.
SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU
1.

Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada, která řídí činnost nadačního fondu
a rozhoduje o všech jeho záležitostech.
2. Do výlučné působnosti správní rady náleží zejména:
a) schvalovat nadační příspěvky
b) vydat statut nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách
c) stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu,
a to jednou za 5 let
d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního
fondu
e) volit předsedu správní rady, ředitele a odvolávat je, přestanou-li splňovat podmínky
členství nebo funkce
f) rozhodovat o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem
g) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora a ředitele
3. První správní radu jmenuje zřizovatel, ke dni zřízení tvoří správní radu tyto osoby:
Předseda správní rady Ing. František HASOŇ, r.č. 701110/3748
bytem Blansko, Krajní 2, PSČ: 678 01
Člen správní rady
Ing. Pavlína NĚMCOVÁ, r.č. 836028/3767
bytem Blansko, Wanklovo nám. 1, PSČ 678 01
Člen správní rady
Ilona KUPČÍKOVÁ, r.č. 685113/1628
bytem Blansko, Cihlářská 20, PSČ 678 01
4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům,
je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadačnímu fondu v pracovním poměru nebo
obdobném vztahu.
5. Správní rada musí mít nejméně tři členy. Funkční období členů správní rady je tříleté
a pro všechny členy se stanoví ve stejné délce. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny
členů správní rady. Členství ve správní radě je čestné.
6. Členství ve správní radě vzniká volbou. Volbu provedou členové správní rady. Návrhy
na členství ve správní radě předkládají členové správní rady nebo zřizovatel.
7. Ze svého středu správní rada volí předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní
rady. V případě nepřítomnosti předsedy správní rady řídí jednání zvolený předsedající.
8. Členství ve správní radě zaniká:
a) odstoupením;
b) odvoláním;
c) úmrtím.
9. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem.
10. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat
správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo revizor. Správní radu
svolává na pokyn předsedy správní rady ředitel.
11. Správní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů svých členů. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy správní rady, v jeho nepřítomnosti předsedajícího zasedání správní
rady.
12. K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo jinou nadací je třeba
souhlasu všech členů správní rady.
13. Rozhodnutí v naléhavých případech může správní rada přijmout i mimo zasedání (per rollam),
a to písemně – listinou podepsanou všemi členy správní rady. Podpisy členů nemusí být
na jedné listině, pokud každý z členů rady připojil svůj podpis pod plný text daného rozhodnutí.
14. Zřizovatel má právo účastnit se zasedání správní rady. Požadují-li o slovo, musí jím být
uděleno.
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VII.
JEDNÁNÍ JMÉNEM NADAČNÍHO FONDU
1. Jménem nadačního fondu jedná navenek samostatně předseda správní rady. Podepisování
za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadačního fondu připojí
svůj podpis předseda správní rady.
2. Za nadační fond jedná a podepisuje samostatně též jeho ředitel, a to v souladu s tímto statutem,
na základě písemné plné moci udělené mu správní radou, a to tak, že k vytištěnému nebo
vypsanému názvu nadačního fondu připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce ředitele.
VIII.
REVIZOR
1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Revizor je je ke dni zřízen:
Renata FOJTOVÁ, r.č. 745708/3777
bytem Blansko, Wanklovo nám. 1, PSČ: 678 01.
2. Revizora, jehož funkční období je tříleté, jmenuje zřizovatel. Revizor může být zvolen
opětovně.
3. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu,
pokud tak neučiní předseda správní rady.
c) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků
a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,
d) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
e) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnosti v souladu s právními předpisy, nadační
listinou a tímto statutem,
f) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
g) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
4. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady
IX.
ŘEDITEL
1. Výkonným orgánem nadačního fondu je ředitel, kterého jmenuje správní rada. Ředitel jedná
na základě plné moci udělené správní radou.
2. Ředitel řídí činnost nadačního fondu a je oprávněn ke všem činnostem, vyjma činností, které
náleží výlučně do působnosti správní rady.
Ředitel zejména:
a) připravuje jednání správní rady,
b) odpovídá za realizaci usnesení správní rady,
c) zúčastňuje se s hlasem poradním zasedání správní rady a podává zprávu o celkové
činnosti nadačního fondu,
d) řídí, koordinuje a kontroluje činnost nadačního fondu v majetkové, ekonomické
a personální oblasti,
e) předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření nadačního fondu, zajišťuje
zpracování roční účetní závěrky,
f) zpracovává pro správní radu návrh výroční zprávy a návrh rozpočtu,
g) stanoví vnitřní organizační strukturu výkonného a administrativního aparátu nadačního
fondu,
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h) v souladu s usnesením správní rady vede jednání a uzavírá za nadační fond smlouvy,
zejména v oblasti pracovněprávní, občanskoprávní a obchodně právní,
i) je v rámci udělené plné moci oprávněn uzavírat závazkové smlouvy, včetně koupě
a prodeje movitých věcí, jejichž finanční hodnota v jednotlivém případě nepřesáhne
pořizovací hodnotu 50 000,- (padesát tisíc) Kč. Pro uzavírání pohledávkových smluv toto
omezení neplatí.
3. Odvolání ředitele je možné v případě, že:
a) byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost byla omezena,
b) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce,
c) není pro nemoc schopen vykonávat funkci po dobu delší než 6 měsíců se na tom usnese
správní rada nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
X.
NÁKLADY NA SPRÁVU NADAČNÍHO FONDU
1. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit
30 % (třicet procent) z celkové výše ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
2. Pravidlo stanovené podle odstavce 1 nelze měnit po dobu nejméně 5 let.
3. Náklady související s provozem a správou musí vést nadační fond odděleně od nadačních
příspěvků. Zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu,
náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s provozem, včetně odměn.
XI.
PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
1. O poskytování nadačních příspěvků rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti nebo
návrhu člena správní rady.
2. Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým a právnickým osobám v souladu
s účelem, pro který byl nadační fond zřízen a v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
3. Při poskytování nadačního příspěvku budou upřednostňováni ti žadatelé, kteří se aktivně
zapojí do procesu obstarávání finančních zdrojů a jiných prostředků, které budou následně
použity k poskytnutí nadačního příspěvku. Nadační radou může být v některých specifických
případech udělena výjimka k poskytování nadačního příspěvku.
4. Výkonný ředitel nadačního fondu má právo individuálně poskytnout nadační příspěvek do max.
výše 20.000,- (dvacet tisíc) Kč.
5. Osoba, které byl příspěvek poskytnut je povinna jej použít v souladu s podmínkami, které určí
nadační fond; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit ve lhůtě, kterou stanoví nadační
fond.
6. Osoba, které byl příspěvek nadačního fondu poskytnut je povinna na požádání prokázat, jakým
způsobem a k jakému účelu byl příspěvek použit.
7. Nadační příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na účet žadatele, popřípadě vyplacen
v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz.
8. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
XII.
ÚČETNICTVÍ A VÝROČNÍ ZPRÁVA
1. Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních předpisů ( zákon č. 563/1991 Sb. ve znění
pozdějších předpisů ).
2. Nadační fond vypracovává výroční zprávu, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení
hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.
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3. Výroční zpráva obsahuje přehled veškeré činnosti za hodnocené období, zejména:
a) přehled majetku a závazků nadačního fondu,
b) přehled všech dárců (pokud dárce netrvá na anonymitě),
c) přehled o použití majetku nadačního fondu,
d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky,
e) zhodnocení, zda nadační fond dodržuje při hospodaření pravidlo pro omezení nákladů
na správu.
XIII.
ZRUŠENÍ, ZÁNIK A LIKVIDACE NADAČNÍHO FONDU
1.
2.
3.
4.

Nadační fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Nadační fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.
Nadační fond může být zrušen rozhodnutím zřizovatele.
Zánik nadačního fondu se řídí ustanoveními §§ 7 až 9 žák. Č. 227/1997 Sb. a příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku. V případě likvidace nadačního fondu správní rada jmenuje
likvidátora a stanoví jeho odměnu.
5. Případný likvidační zůstatek nadačního fondu bude použit na podporu aktivit zdravotně
postižených osob.
XIV.
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
1. V otázkách, které nejsou výslovně upraveny nadační listinou, se právní poměry nadačního fondu
řídí statutem nadačního fondu a příslušnými ustanoveními zákona č. 227/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
2. Statut nadačního fondu, který specifikuje podmínky pro řízení činnosti nadačního fondu
a poskytování nadačních příspěvků, byl projednán a schválen na zasedání správní rady dne
31.3. 2009, a tímto dnem také nabyl účinnosti.

------------------------------Ing. František HASOŇ
předseda správní rady Nadačního fondu Veronika
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