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STATUT NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

 

 

Zakladatelé Nadace rozvoje občanské společnosti: 

 

žijící: 

• Dáša Havlová, bytem Dělostřelecká 1, 160 00 Praha 6 

 

• Miroslav Pospíšil, bytem Gorkého 99/60, Veveří, 602 00 Brno 

 

• Štěpán Müller, bytem Renoirova 2, 150 00 Praha 5 

 

 

• Hana Frištenská, bytem Pod lysinami 481/18, Hodkovičky,  

147 00 Praha 4 

 

zemřelí: 

• Jiřina Hanušová, naposledy bytem Rakovského 3146, 143 00 Praha 4  

 

• Josef Vavroušek, naposledy bytem Příčná 2, 110 00 Praha 1 

 

• Erazim Kohák, naposledy bytem Babákova 2200/11, Chodov, 148 00 

Praha 4 

 

• Jiřina Šiklová, bytem Klimentská 17, 110 00 Praha 1 

 

  

(dále jen „zakladatelé“) 

 

 

 

PREAMBULE 

 

Vycházejíce z nutnosti posilovat a rozšiřovat aktivitu organizací občanské společnosti, 

vytvořit rámce pro posílení jejich role při budování občanské společnosti a na základě 

finančního memoranda CS 9207 podepsaného komisí Evropských společenství a Českou 

vládou, byla zřizovací listinou a Statutem založena Nadace rozvoje občanské společnosti 

(dále jen „Nadace“). Nadace vznikla registrací Statutu Nadace Obvodním úřadem pro 

Prahu 1 dne 7. 4. 1993. 

V souladu s ustanovením §35 a §10 odstavec 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích 

a nadačních fondech (dále jen „zákon o nadacích“), v souladu a v rámci svých pravomocí 

schválila správní rada Nadace změny Statutu Nadace a na základě Statutu Nadace ze dne 

9. 4. 1998 byla Nadace zapsána dne 28. 8. 1998 do nadačního rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze do oddílu N vložky 23. 

Tento Statut Nadace plní v souladu s ustanovením § 3049 zákona č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) i funkci nadační listiny.  
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I. NÁZEV A SÍDLO NADACE 

 

1.1 Název Nadace je „Nadace rozvoje občanské společnosti“, s používanou zkratkou 

NROS. 

 

1.2 Sídlo Nadace je Praha 5, Na Václavce 1135/9, PSČ 150 00. 

 

1.3 Nadace je zřízena na dobu neurčitou. 

 

 

 

II. ÚČEL NADACE 

 

2.1 Nadace je zřízena za účelem rozvíjení a posilování organizací občanské 

společnosti v České republice, které vznikly iniciativou občanů a které usilují o 

prosazování veřejně prospěšných a demokratických hodnot. 

 

2.2 Nadace podporuje projekty a programy občanských organizací zaměřené 

zejména na oblasti sociální a zdravotní, ochranu spotřebitele, lidských práv a 

menšin, péče o životní prostředí, rozvoje kulturního a společenského života obcí, 

měst a regionů. Nadace zároveň podporuje a provádí informační a vzdělávací 

aktivity potřebné pro práci těchto občanských iniciativ.  

  

 Zvláštní pozornost je věnována projektům, které se zaměřují na evropskou 

spolupráci a výchovu k občanství.  

 

2.3 Nadace naplňuje své poslání především tak, že: 

 

(a) poskytuje nadační příspěvky na projekty třetích osob v rámci spravovaných 

 programů;   

(b) realizuje vlastní projekty, zejména prostřednictvím vzdělávání, výzkumu 

 a vydáváním publikací; 

(c) spolupracuje se státními i nestátními organizacemi, fyzickými i právnickými 

 osobami, které mají zájem přispívat a podílet se na plnění poslání Nadace; 

(d) provozuje vzdělávací středisko NROS. 

 

 

 

 

III. FORMA POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 

 

3.1 Nadace poskytuje nadační příspěvky formou účelově vázaných grantů/nadačních 

příspěvků třetím osobám uvedeným v článku 4 tohoto Statutu. 

 

3.2 Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě smlouvy uzavřené s těmito 

osobami vždy pro konkrétní projekt nebo činnosti v rámci jednotlivého 

grantového programu. 

 

 

 

IV. OKRUH OSOB OPRÁVNĚNÝCH ŽÁDAT NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK 

 

4.1 O nadační příspěvky mohou žádat organizace občanské společnosti. Těmito 

organizacemi jsou zejména:  
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(a) spolky zapsané rejstříkovým soudem ve spolkovém rejstříku;  

(b) obecně prospěšné společnosti zapsané rejstříkovým soudem v rejstříku 

 obecně prospěšných společností;  

(c) ústavy, nadace a nadační fondy; 

(d) evidované právnické osoby, registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o 

 svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

 společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 

 společnostech), v platném znění; 

(e) další osoby uvedené v jednotlivých programech spravovaných Nadací dle 

 článku 4.2 Statutu. 

 

4.2 Další právnické a fyzické osoby neuvedené v článku 4.1 jsou oprávněny žádat o 

příspěvek, pokud je takový typ právnické nebo fyzické osoby výslovně uveden v 

jednotlivých grantových programech jako oprávněný příjemce. 
 

 

 

V. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 

 

5.1 Při udělování nadačních příspěvků se Nadace řídí zejména: 

 

(a) ustanoveními tohoto Statutu a občanským zákoníkem; 

(b) schválenými grantovými pravidly pro konkrétní program; 

(c) smlouvami uzavřenými mezi Nadací a dárci; 

(d) dalšími předpisy, jimiž se řídí při své činnosti. 

 

5.2 Nadace zveřejňuje výzvy k předkládání projektů včetně grantových pravidel vždy 

na svých internetových stránkách.  

 

5.3 Výzva a grantová pravidla obsahují zejména: 

 

(a) popis a cíle grantového programu; 

(b) způsobilost žadatelů, kterým může být nadační příspěvek poskytnut; 

(c) způsobilost projektů, které mohou být předloženy; 

(d) způsobilost nákladů, které mohou být vzaty v úvahu v případě přidělení 

nadačního příspěvku; 

(e) povinnosti žadatele; 

(f) závazné termíny a místo pro podání projektů žadatelů; 

(g) kritéria hodnocení projektů žadatele; 

(h) způsob a lhůtu v jaké budou žadatelé informováni o výsledcích výběrového 

řízení; 

(i) požadované dokumenty, které je nutno předložit společně s projektem. 

 

5.4 O poskytnutí nadačního příspěvku formou účelově vázaného grantu rozhoduje:  

 

(a) správní rada Nadace; 

(b) správní radou pověření zástupci; 

(c) komise složená ze zástupců správní rady a partnerů grantového programu. 

 

5.5 Nadační příspěvek poskytnutý Nadací na základě smlouvy je příjemce příspěvku 

povinen použít pouze v souladu se smluvními podmínkami stanovenými Nadací a 

rozhodnutím správní rady, jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo 

vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené Nadací. 
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5.6 Nadace průběžně sleduje, zda jsou poskytnuté nadační příspěvky hospodárně 

využívány a zda jsou projekty realizovány. Osoba, které byl nadační příspěvek 

poskytnut, je povinna prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit. 

 

5.7 Přehled udělených nadačních příspěvků Nadace každoročně zveřejňuje ve 

výroční zprávě v souladu s článkem XIII. tohoto Statutu. 

 

 

 

VI. MAJETEK NADACE, HOSPODAŘENÍ NADACE 

 

6.1 Majetek Nadace tvoří ke dni schválení úplného znění tohoto Statutu: 

 

(a) nadační kapitál v hodnotě 60.845.000 Kč; 

(b) ostatní majetek Nadace. 

 

6.2 Nadační jistina je ke dni schválení tohoto Statutu tvořena: 

 

(a) finančními prostředky ve výši 25.945.000 Kč; 

(b) nemovitostí:  

 

budovou č. p. 1135, stojící na parcele č. 2057, dále parcelou č. 2057 a 

dále parcelou č. 2058, o výměře 481 m 2, vše zapsáno na LV č. 2250 

v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

katastrální území Smíchov, obec Praha, které nadace vlastní od 17. 1. 

2011 a jsou oceněny dle znaleckého posudku hodnotou 34.900.000 Kč; 

 

6.3 Nadační jistinu Nadace mohou dle občanského zákoníku tvořit peněžité 

prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, jakož i jiná majetková práva, 

vč. práv autorských, a jiné majetkové hodnoty, na nichž neváznou zástavní 

práva. 

 

6.4 Majetkové zdroje Nadace mohou tvořit zejména:  

 

(a) výnosy z vlastního majetku; 

(b) výnosy cenných papírů, které jsou v držení Nadace; 

(c) nadační dary a příspěvky fyzických a právnických osob; 

(d) příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů na tuzemské i mezinárodní úrovni; 

(e) dědictví ve prospěch Nadace; 

(f) výtěžky veřejných sbírek, loterií, tombol, kulturních, společenských a 

vzdělávacích akcí; 

(g) příjmy z podnikání nadace. 

 

6.5 Majetek Nadace lze použít pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými 

tímto Statutem a občanským zákoníkem: 

 

(a) k poskytování nadačních příspěvků;  

(b) k zajištění vlastní činnosti k naplnění účelu nadace; 

(c) k úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny; 

(d) k úhradě nákladů na správu Nadace. 

 

6.6 Náklady spojené se správou Nadace zahrnují zejména: 

 

(a) náklady na propagaci účelu a cílů Nadace; 
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(b) náklady související s provozem Nadace.  

 

6.7 Celkové roční náklady Nadace související se správou Nadace nesmí převýšit 20% 

hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. 

 

6.8 Nadační příspěvek je možno poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám 

pouze k účelům vymezeným v čl. 2 tohoto Statutu a za podmínek obsažených v 

čl. 5 tohoto Statutu. 

 

6.9 Nadace vede odděleně náklady související se správou Nadace, náklady na 

zhodnocení nadační jistiny, náklady na ostatní činnosti a nadační příspěvky.   

 

6.10 Nadační příspěvek nelze poskytnout zakladatelům, členům orgánů Nadace, 

zaměstnancům nadace a osobám jim blízkým.  

 

6.11 Peněžní prostředky, které jsou součástí nadační jistiny, nelze půjčovat. 

 

6.12 Nadace se nepodílí na financování politických stran a hnutí. 

 

 

 

VII. ORGÁNY NADACE A JEJICH JEDNÁNÍ 

 

7.1 Orgány Nadace jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Členství ve správní radě 

a dozorčí radě Nadace je čestnou funkcí.  

 

 

 

VIII. SPRÁVNÍ RADA 

 

8.1 Správní rada Nadace je statutárním orgánem Nadace. 

 

8.2 Správní radě jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, která není 

zákonem nebo tímto Statutem svěřena do působnosti jiného orgánu Nadace. 

Správní rada zejména: 

 

(a) spravuje majetek Nadace;  

(b) rozhoduje o změnách Statutu, včetně rozhodování o změně účelu Nadace; 

(c) schvaluje rozpočet Nadace a jeho změny; 

(d) schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření; 

(e) rozhoduje o sloučení Nadace s jinou nadací nebo nadačním fondem; 

(f) jmenuje ředitele Nadace a stanovuje rozsah pravomocí ředitele; 

(g) volí nové členy správní a dozorčí rady, rozhoduje o odvolání člena správní 

rady, dozorčí rady a ředitele Nadace, přestanou-li splňovat podmínky 

členství nebo funkce; 

(h) stanovuje výši odměny za výkon funkce ředitele Nadace; 

(i) rozhoduje po předchozím souhlasu dozorčí rady o zvýšení nebo snížení 

nadačního kapitálu; 

(j) rozhoduje po předchozím souhlasu dozorčí rady o změně sídla Nadace; 

(k) rozhoduje o cílech a činnosti Nadace a schvaluje její vizi a strategický plán; 

(l) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu; 

(m) schvaluje grantová pravidla Nadace a rozhoduje o poskytnutí grantu. 

  

8.3 Správní rada má pět členů. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, 

která je ve vztahu k účelu Nadace bezúhonná, která je způsobilá k právním 

úkonům a která není k Nadaci v pracovním poměru. Členství ve správní radě je 
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neslučitelné s členstvím v dozorčí radě Nadace a výkonem funkce ředitele. Tyto 

skutečnosti osvědčí kandidát čestným prohlášením, předloženým do 30 

pracovních dnů po jeho zvolení. Nedodá-li zvolený člen správní rady uvedené 

čestné prohlášení, je jeho volba neplatná. Členy správní rady volí a odvolává 

sama správní rada. 

 

8.4 Funkční období členů správní rady je pětileté s výjimkou předčasného ukončení 

členství ve správní radě; v takovém případě zvolí správní rada náhradního člena 

na dobu do skončení funkčního období člena, kterého nahrazuje. Opětovné 

zvolení za člena správní rady je možné. Na uvolněné místo musí být člen zvolen 

nejpozději do 3 měsíců. Neučiní-li tak správní rada, jmenuje nového člena 

správní rady soud na návrh dozorčí rady nebo na návrh osoby, která osvědčí 

právní zájem, na dobu, dokud správní rada nezvolí nového člena. Soud jmenuje 

nového člena správní rady i bez návrhu, je-li správní rada pro pokles počtu svých 

členů neschopna usnést se na nové volbě. 

 

8.5 Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předsedu 

zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda. V případě úmrtí předsedy 

nastupuje na jeho místo místopředseda. 

 

8.6  Základními právy a povinnostmi člena správní rady je zejména: 

 

(a) účastnit se pravidelně jednání správní rady, případně komisí a pracovních 

 skupin, do nichž byl jmenován; 

(b) podporovat a propagovat cíle Nadace na veřejnosti; 

(c) vyhledávat finanční zdroje a kontakty důležité pro činnost Nadace; 

(d) být seznámen s činností, strukturou a hospodařením Nadace. 

 

8.7 Správní rada se schází na jednáních. Jednání svolává předseda správní rady 

nejméně čtyřikrát ročně. Mimo to je předseda správní rady povinen svolat 

mimořádné jednání správní rady na žádost členů správní rady nebo na žádost 

dozorčí rady. V těchto případech je povinen svolat jednání nejpozději 30 dnů 

poté, kdy mu byla doručena výzva k jeho svolání. Pokud tak neučiní, může tak 

učinit kterýkoliv člen správní rady.  

 

8.8 V pozvánce musí být uveden program jednání správní rady. 

 

8.9 Ve věcech své působnosti rozhoduje správní rada rozhodnutím. 

 

8.10 Jednání správní rady je neveřejné, pokud správní rada nerozhodne jinak. Správní 

rady má právo se zúčastnit s hlasem poradním ředitel Nadace nebo jím pověřený 

zaměstnanec Nadace a členové dozorčí rady Nadace.    

 

8.11 Správní rada je způsobilá přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna nadpoloviční 

většina jejích členů, pokud není tímto Statutem určeno jinak. 

 

8.12 Správní rada je usnášeníschopná a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech 

svých členů o: 

 

(a) změně Statutu Nadace včetně rozhodování o změně účelu Nadace; 

(b) sloučení Nadace s jinou nadací či nadačním fondem nebo o zrušení Nadace; 

(c) navýšení nebo snížení nadačního kapitálu. 

(d) volbě předsedy, místopředsedy a členů správní rady; 

(e) jmenování a odvolání ředitele Nadace; 

(f) podnikatelských aktivitách Nadace, majetkových účastech v obchodních 

společnostech v rozsahu povoleném zákonem; 



 
 

Stránka 8 z 12 

 

(g) schválení roční účetní závěrky Nadace a výroční zprávy Nadace; 

(h) získání movitého i nemovitého majetku a jeho odprodeji mimo případy 

obvyklého hospodaření upravené vnitřním řádem; 

(i) řízení dalších orgánů Nadace. 

 

8.13 Prvními členy správní rady po zápisu Nadace do nadačního rejstříku ze dne 28. 

8. 1998 byli: 

 

• Jiřina Hanušová, bytem Rakovského 3146, 140 00 Praha 4 – 

předsedkyně správní rady 

 

• Lenka Synáčková, bytem Kent, 34 Upper Vicarage Toad, Kennington, 

Ashford, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 

• Josef Alán, bytem Lumiérů 38, 150 00 Praha 5 

 

• Jiří Volf, bytem Pujmanové 12/1552, 140 00 Praha 4 

 
• Jiřina Šiklová, bytem Klimentská 17, 110 00 Praha 1 

 

• Eva Vavroušková, bytem Příčná 2, 110 00 Praha 1 

 

• Olga Stankovičová, bytem Hroznová 5, 110 00 Praha 1 

 

 

 

IX. DOZORČÍ RADA  

 

9.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace. 

 

9.2. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je ve vztahu k účelu 

Nadace bezúhonná, která je způsobilá k právním úkonům a která není k Nadaci 

v pracovním poměru. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve 

správní radě Nadace a výkonem funkce ředitele. Tyto skutečnosti osvědčí 

kandidát čestným prohlášením, předloženým do 30 pracovních dnů po jeho 

zvolení. Nedodá-li zvolený člen dozorčí rady uvedené čestné prohlášení, je jeho 

volba neplatná.  

 

9.3. Členy dozorčí rady volí a odvolává správní rada. 

 

9.4. Dozorčí rada zejména: 

 

(a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s 

 nadační listinou i Statutem; 

(b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních 

 příspěvků; 

(c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich 

 odstranění; 

(d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a 

 konsolidovanou účetní závěrku; 

(e) vyjadřuje se k výroční zprávě; 

(f) schvaluje navýšení nebo snížení nadačního kapitálu; 

(g) schvaluje změnu sídla Nadace; 

(h) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o 

 své kontrolní činnosti. 
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9.5. Dozorčí rada zastupuje Nadaci proti členu správní rady, jakož i v každé 

záležitosti, kdy zájem členů správní rady odporuje zájmům Nadace. Za tím 

účelem pověří dozorčí rada jednoho ze svých členů. 

 

9.6. Dozorčí rada svolá zasedání správní rady, pokud tak k návrhu dozorčí rady 

neučiní předseda správní rady. 

 

9.7. V rozsahu působnosti dozorčí rady může její pověřený člen nahlížet do dokladů 

Nadace a požadovat od členů dalších orgánů Nadace nebo jejích zaměstnanců 

vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 

 

9.8. Dozorčí rada a její jednotliví členové mají právo účastnit se jednání Správní rady 

a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. 

 

9.9. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období členů je pětileté, opětovné zvolení za 

člena dozorčí rady je možné.  

 

 

9.10. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. 

 

9.11. Zasedání dozorčí rady se konají nejméně jedenkrát ročně a svolává je její 

předseda. Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání dozorčí rady, požádá-

li o to písemně kterýkoli její člen nebo správní rada. V případě, že tak neučiní, 

svolá zasedání dozorčí rady kterýkoli její člen. 

 

9.12. Dozorčí rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina 

jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou jednání se účastnících členů.   

 

9.13. Prvními členy dozorčí rady byli: 

 

• Helena Dluhošová, bytem Věkova 28, 140 00 Praha 4 
 

• Olga Nováková, bytem Šaldova 3/386, 180 00 Praha 8 
 

• Zdeněk Vaněk, bytem Častavina 779, 160 00 Praha 6 

 

 

 

X. Společná ustanovení o správní radě a dozorčí radě 

 

10.1 Správní rada a dozorčí rada jako kolektivní orgány rozhodují o záležitostech 

Nadace kolektivně ve sboru. Tato zásada se neuplatní, je-li působnost jednotlivých 

členů orgánu rozdělena z rozhodnutí tohoto orgánu podle určitých oblastí. 

 

10.2 Je-li rozhodnutí správní rady nebo dozorčí rady přijato, zaznamená se na žádost 

člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti 

některého z členů, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí. Tato 

povinnost je splněna poskytnutím zápisu z jednání orgánu Nadace.  

 

10.3 Členství ve správní nebo dozorčí radě končí: 

(a) uplynutím funkčního období; 

(b) úmrtím; 

(c) odvoláním, přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství 

nebo poruší-li zákon nebo Statut Nadace způsobem zjevně narušujícím 

pověst Nadace; 
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(d) odstoupením; 

(e) dohodou o ukončení funkce. 

 

10.4 Správní nebo dozorčí rada odvolá z funkce svého člena, který závažně nebo 

opakovaně porušil nadační listinu nebo Statut, nebo který porušil zákon 

způsobem zjevně narušujícím pověst Nadace. Neučiní-li tak do jednoho měsíce 

ode dne, kdy se o důvodu k odvolání dozvěděla, nejpozději však do šesti měsíců 

ode dne, kdy tento důvod vznikl, odvolá člena správní rady nebo dozorčí rady z 

funkce soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem; právo domáhat se 

odvolání člena správní nebo dozorčí rady zaniká, nebylo-li uplatněno do roka ode 

dne, kdy důvod k odvolání vznikl. 

 

10.5 Odstoupí-li člen správní rady nebo dozorčí rady ze své funkce prohlášením 

došlým nadaci nebo sdělenému na zasedání orgánu, zaniká funkce uplynutím 

dvou měsíců od doručení prohlášení do sídla Nadace nebo ode dne sdělení do 

zápisu ze zasedání správní nebo dozorčí rady. 

 

10.6 Člen správní i dozorčí rady vykonává svou funkci osobně; to však nebrání tomu, 

aby člen zmocnil pro konkrétní jednání člena téhož orgánu, aby za něj při 

jednání hlasoval.  

 

10.7 V případě naléhavosti může správní rada a dozorčí rada rozhodovat per rollam. 

Při rozhodování per rollam zašle předseda nebo jím určený člen správní nebo 

dozorčí rady, nebo ředitel ostatním členům orgánu návrh věci k rozhodnutí 

včetně potřebných podkladů a stanoví lhůtu k zaslání rozhodnutí. Rozhodnutí je 

přijato, pokud ve stanovené lhůtě sdělí své kladné stanovisko k rozhodnutí 

potřebná většina členů orgánu. Rozhodnutí per rollam podepíše předseda nebo 

místopředseda správní rady nebo předseda dozorčí rady. Při rozhodování per 

rollam lze korespondovat e-mailem.  

 

10.8 Jednání správní rady nebo dozorčí rady se může člen správní rady zúčastnit 

s využitím technických prostředků, které umožní členovi správní rady sledovat 

průběh jednání.     

 

10.9 Členům správní rady a dozorčí rady může správní rada stanovit odměnu za 

výkon jejich funkce, pokud rozsah jejich činnosti a zodpovědnosti překračuje 

míru obvyklou pro výkon takové funkce.  

 

10.10 Členové správní rady a dozorčí rady se přijetím funkce zavazují ji vykonávat 

s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí.    

 

 

 

XI. ŘEDITEL 

 

11.1 Ředitele Nadace jmenuje a odvolává správní rada. 

 

11.2 Ředitel je ve vztahu k Nadaci v pracovněprávním vztahu.  
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11.3 Ředitel Nadace zajišťuje činnost Nadace a úkoly uložené správní radou.  

 

11.4 Ředitel Nadace se zúčastňuje jednání správní rady Nadace s hlasem poradním. 

 

11.5 Ředitel Nadace jedná za Nadaci navenek v rozsahu zmocnění uděleného správní 

radou.  

 

11.6 Ředitel Nadace nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady Nadace. 

 

11.7 Ředitel Nadace zejména:  

 

(a) odpovídá správní radě za realizaci jejích rozhodnutí; 

(b) řídí práci kanceláře Nadace, zejména její zaměstnance; za tímto účelem je 

oprávněn dávat zaměstnancům pokyny a instrukce k plnění jejich 

pracovních a dalších úkolů; 

(c) předkládá návrh rozpočtu Nadace a výroční zprávu Nadace; 

(d) rozhoduje ve vztahu k zaměstnancům v pracovněprávních záležitostech; 

(e) vydává interní směrnice. 

 

 

 

XII. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ JMÉNEM NADACE 

 

12.1 Jménem Nadace jedná předseda správní rady, místopředseda správní rady nebo 

jakákoli fyzická osoba zmocněná na základě zmocnění předsedou nebo 

místopředsedou správní rady Nadace k takovému jednání. 

 

12.2 Podepisování za Nadaci se děje tak, že k názvu Nadace připojí svůj podpis 

předseda správní rady Nadace, místopředseda správní rady Nadace, nebo 

jakákoli fyzická osoba zmocněná předsedou nebo místopředsedou správní rady 

Nadace k takovému podpisu. 

 

 

XIII. VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

13.1 Nadace vydává výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení 

hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok. 

 

13.2 Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti Nadace za hodnocené období 

a další náležitosti stanovené zákonem o nadacích. 

 

13.3 Výroční zprávu schvaluje správní rada Nadace. 

 

13.4 Do 30 dnů ode dne schválení výroční zprávy správní radou uloží Nadace výroční 

zprávu do sbírky listin u rejstříkového soudu.  

 

 

XIV. ÚČETNICTVÍ NADACE 

 

14.1 Nadace vede účetnictví podle příslušných právních předpisů. 
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14.2 Roční účetní závěrka Nadace podléhá kontrole a je ověřována auditorem.  

 

14.3 Nadace je povinna na požádání kontrolních orgánů České republiky a kontrolních 

orgánů určených dárci předkládat k auditu a kontrole veškeré záznamy 

související s využitím prostředků z veřejných zdrojů. 

 

 

XV. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE NADACE 

 

15.1 Nadace se zrušuje v souladu s ustanoveními § 376 a 378 občanského zákoníku.  

 

15.2 Pro postup při likvidaci Nadace se použijí příslušná ustanovení občanského 

zákoníku.  Likvidační zůstatek Nadace bude na základě rozhodnutí správní rady 

převeden na právnickou osobu s obdobným účelem. 

 

 

XVI.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

16.1 Ve věcech neupravených tímto Statutem se právní poměry Nadace řídí 

občanským zákoníkem.  

 

16.2 Toto úplné znění Statutu nahrazuje úplné znění Statutu ze dne 26. 1. 2022.  

 

16.3 Správní rada projednala tento Statut dne 5., 13., 27. a 28. 1.2023.  

 

 

Platnost: dnem schválení  

 

Účinnost od: 2. 2. 2023 

 

Za správní radu Nadace rozvoje občanské společnosti: 

 

 

 

Ing. Martin Fuk, předseda správní rady 


