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Článek I. 

Identifikační data nadace 

Název: Nadace rozvoje zdraví  (zkratka: NRZ) 

Sídlo: Sousední 1019/5, Havířov-Prostřední Suchá, PSČ 735 64 

IČ / DIČ: 607 84 458 / CZ60784458 

Právní forma: nadace coby právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k veřejně 
prospěšnému účelu (viz Účel) 

Účel: podpora ochrany a upevňování zdraví občanů 
 podpora sociální pomoci 
 podpora všeobecné humanitární pomoci 
 podpora rozvoje komunitní činnosti 

Statutární orgán: správní rada nadace (dále jen SR) 

Způsob jednání: předseda SR a v neodkladných záležitostech též místopředseda SR jednají 
jménem nadace samostatně ve všech záležitostech nadace; 

 ostatní členové orgánů nadace, zaměstnanci nadace nebo osoby zmocněné 
předsedou SR jednat za nadaci (zástupci nadace) jednají jménem nadace 
v rozsahu kompetencí daných jim zmocněním; 

 kdo za nadaci podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě 
i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení 

Kontrolní orgán: dozorčí rada nadace (revizor při nadačním kapitálu do 5.000.000 Kč) 

Datum a forma vzniku: 17.6.1994 registrací nadace v rejstříku vedeném Referátem vnitřních věcí 
Okresního úřadu v Karviné podle § 20b odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, a to zápisem pod číslem I/68, č.j.: vnitř.1780/94 

 23.12.1998 podáním návrhu na zápis nadace do nadačního rejstříku podle 
§ 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, který 
vede Krajský obchodní soud v Ostravě (zápis nadace byl proveden dne 
13.1.1999, a to v oddílu N, vložce č. 154) 

Výše nadačnho kapitálu: 41.000.000 Kč 

Zřizovatel: BEA-INTEROBCHOD, spol. s r.o., IČ:  496 07 553 
 sídlo: Orlová-Poruba, Řadová 1119, PSČ 735 14  

Daňové postavení: veřejně prospěšný poplatník daně z příjmů právnických osob, tj. poplatník, 
který v souladu s tímto statutem jako svou hlavní činnost vykonává činnost, 
která není podnikáním (§ 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). 

Článek II. 

Veřejně prospěšné cíle nadace 

1. Ochrana a upevňování zdraví 
a) podpora zdravotně preventivních programů, 
b) podpora ozdravných a socializačních programů zaměřených zejména na osamocené dětí, včetně 

rehabilitačních a rekondičních aktivit všech zdravotně potřebných skupin obyvatel, 
c) podpora zdraví prospěšného životního stylu. 

2. Zkvalitňování zdravotní péče 
a) podpora specifických programů a projektů prohloubení, rozvoje a rozšíření zdravotní péče, 
b) podpora dostupnosti zvýšené zdravotní péče, 
c) podpora cíleného rozvoje ekonomické základny zdravotnických zařízení za účelem zkvalitnění 

a zvýšení dostupnosti odborných zdravotnických služeb. 

3. Zdravotnická osvěta 
a) propagování zdraví prospěšného životního stylu, 
b) boj proti kouření, alkoholismu a závislosti na drogách, 
c) boj proti AIDS a jiným nakažlivým, zejména venerickým chorobám. 

4. Sociální a jiná humanitární pomoc 

5. Rozvoj komunitní činnosti. 
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Článek III. 

Majetek nadace a nadační kapitál 

1. Majetek nadace je tvořen všemi majetkovými hodnotami (aktivy), ke kterým má nadace vlastnické 
právo. Ve své ekonomické podobě jej tvoří nadační jistina (stalá část majetku nadace tvořená souborem 
předmětů vkladů do nadace, nadačních darů a dalších majetkových položek, vše v oceněné hodnotě) 
a ostatní majetek nadace (proměnná, provozní část majetku nadace). 

Nadační jistina musí mít celkovou hodnotu odpovídající alespoň výši 500.000 Kč. Mohou ji být pouze: 
- peněžní prostředky uložené na zvláštních, k tomu účelu zřízených účtech u bank, 
- cenné papíry, 
- nemovité i movité věci, 
- jiná majetková práva a jiné majetkové hodnoty, 
které splňují předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva. Co tvoří nadační jistinu 
nelze zastavit ani jinak použít k zajištění dluhu. 

Ostatní majetek nadace jsou majetkové hodnoty nadace mimo nadační jistinu, tj.: 
- peněžní prostředky uložené v pokladnách nadace nebo na účtech u bank, 
- cenné papíry, 
- nemovité i movité věci, 
- jiná majetková práva a jiné majetkové hodnoty. 

2. Celková výše nadační jistiny nesmí být nižší než 500.000 Kč (viz odst. 1) po celou dobu trvání nadace. 

3. Nadační kapitál (dříve nadační jmění) je peněžním vyjádřením (pasivum) celkové hodnoty nadační 
jistiny. Jeho výše se zapisuje do veřejného nadačního rejstříku, který vede příslušný rejstříkový soud. 
Výše nadačního kapitálu nadace je uvedena v článku I. 

Součástí nadační jistiny nadace se též staly finanční prostředky, které nadace obdržela v rámci I. a II. 
etapy rozdělení finančních prostředků z NIF pro účely podpory nadací, schválených usneseními 
č. 413 z 8.7.1999 a č. 1946 z 12.12.2001 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hodnota těchto 
prostředků je rovněž součástí nadačního kapitálu nadace, a to dle Dohody o ukončení smlouvy 
o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro 
účely podpory nadací, uzavřené dne 29.9.2014 mezi MF ČR a nadací. 

4. Změna výše nadačního kapitálu přísluší rozhodnutí správní rady nadace po předchozím souhlasu 
dozorčí rady nadace. Ukutečňuje se změnou struktury vlastních zdrojů nadace v souladu se změnou 
hodnoty nadační jistiny. 

5. Snížení nadačního kapitálu lze uskutečnit pouze z důvodů: 
- vyžaduje-li to zájem na hospodárnějším naplňování veřejně prospěšných cílů nadace (viz článek 

II), zde ale nanejvýš o částku odpovídající pětině výše nadačního kapitálu v průběhu pěti let, 
- pozbude-li nadace některou část nadační jistiny nebo klesne-li podstatně hodnota nadační jistiny 

a nadace není schopna toto řešit rozšířením souboru majetkových položek nadační jistiny. 

Snížit nadační kapitál nelze z důvodů přímého či nepřímého krytí nákladů správy nadace. 

6. Zdrojem zvyšování ostatního majetku nadace jsou průběžné příjmy nadace a nadační dary. 

7. Průběžné příjmy nadace tvoří zejména výnosy z nadační jistiny, výnosy z ostatního majetku nadace, 
a výnosy z aktivit nadace uvedených v odst. 5. až 8. následujícího článku IV. 

8. Nadačním darem se rozumí vše, co je třetí osobou poskytnuto nadaci k naplňování veřejně prospěšných 
cílů nadace (viz článek II). Jeho navrácení dárci je možné a podřizuje se smluvním a obecně platným 
zákonným podmínkám. 

Článek IV. 
Hospodaření nadace 

1. Hospodaření nadace se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(§ 306 až § 393), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, platnými daňovými zákony a ostatními 
obecně závaznými předpisy. Ve svém obsahu a rozsahu pak plánovým rozpočtem nadace, sestavovaným 
v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku IV a článků V a VI. 
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2. Majetek nadace smí být běžně použit, tj. mimo formy užití specifikované v odst. 5. až 8., pouze 

- na nadační příspěvky (viz článek VI), 
- k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace (viz článek V), 
a to v souhrnu do výše výnosů z nadační jistiny a hodnoty ostatního majetku.  

3. Náklady související se správou nadace musí tato vést odděleně od nadačních příspěvků. Jejich roční 
výše se omezuje pravidly stanovenými v článku V. 

4. Skladba nadační jistiny může měnit svou věcnou podobu, avšak pouze v návaznosti na plnění veřejně 
prospěšných cílů nadace (viz článek II) s péči řádného hospodáře. 

5. Peněžní prostředky, které jsou součástí nadační jistiny, není možno půjčovat. Lze je pouze: 

- uložit na zvláštní účet u banky působící na území ČR, 
- použít na nákup investičních nástrojů a nemovitostí. 

6. Podnikání nadace pod vlastním jménem je povoleno, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší 
činnost a výtěžky podnikání slouží jen k naplňování věřejně prospěšných cílů nadace (viz článek II). 
Předmětem podnikání tak může být zejména pronájem nemovitostí, pořádání loterií, tombol a veřejných 
sbírek, jakož i kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. 

7. Nájemcem nemovitostí nadace nesmí být člen správní rady nebo dozorčí rady (revizor) nadace nebo 
osoby jim blízké, a též ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen správní 
rady nebo dozorčí rady (revizor) nadace. 

8. Nadace může úplatně nabývat majetkové účasti akciových společností, pokud tyto nepřesáhnou 20 % 
ostatního majetku nadace. Obchodní podíl nadace na majetku jedné akciové společnosti přitom 
nesmí být větší než 20 % majetku této akciové společnosti 

Veřejně obchodovatelné cenné papíry akciových společností může nadace nakupovat a prodávat pouze 
na regulovaných trzích. 

9. Nadace nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti ani členem jiné právnické 
osoby, ručí-li takový člen za její závazky. 

10. Nadace nesmí se podílet na financování politických stran a politických hnutí. 

Článek V. 
Náklady správy nadace 

1. Náklady správy nadace zahrnují náklady související s provozem nadace, a to včetně odměn za výkon 
funkce členů správní rady a dozorčí rady (revizora) nadace. 

2. Konkrétní výše ročních nákladů správy nadace se řídí plánovým rozpočtem nadace. 

3. Nadace účtuje o nákladech na správu nadace odděleně od nadačních příspěvků a nákladů na ostatní 
činnosti zabezpečující naplnění účelu nadace. 

Článek VI. 
Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků 

1. Nadačním příspěvkem se rozumí poskytnutí finančních nebo materiálních prostředků z ostatního majetku 
nadace níže vyjmenovaným právnickým osobám nebo napodnikatelským fyzickým osobám v rámci 
naplňování veřejně prospěšných cílů nadace (viz článek II) a v souladu s dalšími ustanoveními tohoto 
článku VI. 

Nadační příspěvky lze poskytnout pouze těmto právnickým osobám: spolky (dříve občanská sdružení), 
ústavy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace veřejnoprávních institucí (základní 
školy, mateřské školy, nemocnice apod.), veřejnoprávní vysoké školy a evidované církevní právnické 
osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. 

Nadační příspěvky nelze poskytnout fyzickým osobám - podnikatelům, právnickým osobám založeným 
za účelem podnikání, politickým stranám a politickým hnutím a společenství vlastníků jednotek, 
církvím a náboženským společnostem, církevním právnickým osobám vyjma evidovaných církevních 

právnických osob poskytujících sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, státu, jednotkám 
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územní samosprávy, právnickým osobám veřejného práva vyjma příspěvkových organizací a veřejných 

vysokých škol a všeobecně právnickým osobám, na jejichž rozhodování nebo činnost mají přímo 
nebo nepřímo vliv členové správní rady, členové dozorčí rady (revizor) nebo vedoucí zaměstnanci 
nadace a osoby těmto vyjmenovaným blízké, s výjimkou uvedenou v odst. 12. 

2. Objem ročně poskytnutých nadačních příspěvků se řídí plánovým rozpočtem nadace. 

3. Jednotlivé nadační příspěvky se poskytují na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, 
kterou nadace může uzavřít s příjemcem příspěvku až po splnění všech náležitostí potřebných 
k jejímu uzavření (viz následující) včetně schválení daného příspěvku správní radou nadace. 

4. Nadační příspěvky lze poskytnout ve třech formách, a to jako: 
- programové nadační příspěvky (granty), 
- cílené nadační příspěvky, 
- osobní nadační příspěvky. 

5. Programové nadační příspěvky (granty) se poskytují k podpoře realizace nadací vybraných, dlouho-
dobějších projektů třetích osob, reagujících na nadací vyhlašované grantové programy. 

6. Cílené nadační příspěvky se poskytují k podpoře realizace ostatních, nadací akceptovaných projektů 
třetích osob a v rámci obecné humanitární pomoci odsouhlasené správní radou nadace. 

7. Osobní nadační příspěvky se poskytují k přímé podpoře obnovy, ochrany a upevňování zdraví 
jednotlivých fyzických osob nebo v rámci sociální pomoci jednotlivým fyzickým osobám, a to na 
základě jejich písemné žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku. 

8. Projekt na nějž je poskytován nadační příspěvek musí u programových a cílených nadačních příspěvků 
alespoň ve stručnosti obsahovat: 

- představení organizace (příjemce příspěvku), 
- popis problému, 
- konkretizace cíle, kterého má být dosaženo, 
- specifikace cílové skupiny případně skupin, jimž má být projekt prospěšný, 
- rozpočet projektu, 
- návrh očekávané pomoci (věcný obsah a výši finanční částky), 
- harmonogram realizace jednotlivých etap projektu, 
- návrh způsobů ověření úspěšnosti projektu, 
- návrh forem informování veřejnosti o realizaci projektu za součinnosti s nadací, 

a musí být doložen: 

- souhrnným listem projektu (jeho formulář poskytuje žadateli nadace), 
- prohlášením statutárního orgánu organizace o projednání projektu a souhlasu s jeho realizací, 
- kopii statutu nebo stanov atp. organizace, 
- kopii dokladu o přidělení IČ. 

Žádoucí je též doložení dalších dokumentů zvýrazňujících přínosnost projektu. 

9. Projekt lze nahradit, u žádosti na poskytnutí cíleného nadačního příspěvku do 25.000 Kč včetně, 
souhrnným listem projektu, v němž se šířeji rozvede předmět řešení projektu. 

10. Žádost o poskytnutí osobního nadačního příspěvku musí obsahovat: 

- alespoň stručný popis problému a kvantifikaci očekávané pomoci, 
- v případě následného požadavku nadace prohlášení o sociální potřebnosti příspěvku. 

11. Příjemce nadačního příspěvku je povinen použít jej v souladu s podmínkami stanovenými nadací ve 
smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku. Jinak je povinen tento příspěvek vrátit nebo u nepeněžního 
plnění vrátit jeho hodnotu v penězích, a to ve lhůtě sjednané s nadací. 

12. Příjemcem nadačního příspěvku nemůže být osoba, která je členem orgánu nadace nebo členem 
statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, které se poskytují nadační příspěvky nebo která 
je zaměstnancem nadace, ani osoba jim blízká, ledaže pro to mluví důvody hodné zvláštního zřetele 
(podpora pořízení ozdravných prostředků a aktivit pro posléze zdravotně potřebné, v tomto odstavci 
vyjmenované osoby, které by jinak spadaly do okruhu možných příjemců nadačního příspěvku) a tyto 
důvody byly s kladným výsledkem projednány s dozorčí radou (revizorem) nadace. 
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Článek VII. 

Orgány nadace 

1. Základními orgány nadace (dále jen orgány nadace) jsou: 

- správní rada (viz též článek IX), 
- dozorčí rada (revizor při nadačním kapitálu do 5.000.000 Kč včetně; viz též článek X), 
- ředitel (viz též článek XI). 

2. Správní rada je volený, tříčlenný kolektivní statutární orgán, který: 

- řídí všechny strategické a zaměstnancům nadace nedelegované operativní záležitosti nadace, 
- jedná jménem nadace, a to prostřednictvím svého předsedy nebo v neodkladných záležitostech též 

místopředsedy nadace, příp. jedním z nich zmocněné osoby (zástupce nadace). 

3. Dozorčí rada je volený, tříčlenný kolektivní kontrolní a revizní orgán, který dohlíží na činnost nadace. 

4. Ředitel je správní radou jmenovaný představitel výkonného vedení a správy nadace, který: 

- organizuje a vede profesní zabezpečení správy nadace, 
- je osobou odpovědnou za administrativní správu majetku nadace, zejména nadační jistiny, 
- jedná jménem nadace v rozsahu kompetencí vedoucího pracovníka organizace. 

5. Členem správní rady a dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která: 

- je způsobilá k právním úkonům, 
- je ve vztahu k účelu nadace bezúhonná, což dokládá - pokud nejde o opakovanou volbu - výpisem 

z rejstříku trestů maximálně šest měsíců starým, 
- není v pracovním poměru k nadaci, 
- není adresátem poskytování nadačních příspěvků, jakož ani členem statutárního či kontrolního orgánu 

právnické osoby, které se poskytují nadační příspěvky, včetně osob jim blízkých, s výjimkou 
uvedenou v článku VI odst. 12. 

Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná se současnou funkcí člena správní rady nebo osoby, která 
je oprávněna jednat jako zástupce nadace. Obdobně funkce člena správní rady není slučitelná s funkcí 
člena dozorčí rady. 

6. Funkční období členů správní rady i dozorčí rady je pětileté, s výjimkami uvedenými v odst. 9. Opětovné 
zvolení do libovolného z orgánů nadace je možné. 

7. Volbu členů orgánu na nové funkční období provádí stávající správní rada. Přitom nejméně jeden člen 
nového orgánu by měl být - pro zachování funkční kontinuity - volen ze členů stávajícího orgánu. 

8. Termín voleb se stanovuje tak, aby volby členů do správní rady a dozorčí rady byly posunuté minimálně 
o jeden rok. 

9. Volba předsedy správní rady i dozorčí rady se provádí vždy po volbě členů příslušného orgánu na 
nové funkční období, a to z řad členů orgánu všemi jeho přítomnými členy. Opětovné zvolení je možné. 

10. Členství v orgánech nadace zaniká: 

- uplynutím funkčního období, 
- úmrtím, odvoláním (viz odst. 11) a odstoupením z funkce. 

Zanikne-li členství v orgánu nadace, zvolí správní rada nového člena příslušného orgánu do tří 
měsíců. Neučiní-li to, jmenuje nového člena soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, a to 
na dobu, dokud správní rada nezvolí nového člena. Funkční období každého takto zvoleného nového 
člena končí dnem, ke kterému by končilo funkční období člena, jehož členství předčasně zaniklo. 

11. Odvolání člena orgánu nadace přísluší správní radě, pokud člen daného orgánu: 

- přestal splňovat podmínky členství v orgánu (viz odst. 5), 
- porušil závažným způsobem nebo opakovaně tento statut, 
přičemž odvolání se musí uskutečnit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání správní 
rada dozvěděla, nejpozději však do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. 

Pokud správní rada nerozhodne o odvolání člena ve lhůtách zde uvedených, odvolá člena orgánu 
soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem. Právo domáhat se odvolání člena orgánu ale zaniká, 
nebylo-li uplatněno do roka ode dne, kdy důvod k odvolání vznikl. 
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Článek VIII. 

Jednání orgánů nadace 

1. Jednání orgánu nadace svolává a řídí předseda daného orgánu. V jeho nepřítomnosti místopředseda 
daného orgánu (u správní rady) nebo předsedou daného orgánu pověřený člen tohoto orgánu. 

2. K jednání orgánu nadace jsou zváni všichni členové daného orgánu, a to písemnou pozvánkou nebo 
jiným prokazatelným způsobem. Další osoby dle rozhodnutí předsedy či předsedajícího příslušného 
orgánu. Členové dozorčí rady mají též právo účastnit se jednání každé správní rady, a to bez práva 
hlasování; o termínech zasedání správní rady musí být v předstihu vyrozuměni. 

3. Správní rada zasedá minimálně 1x za čtvrtletí. Dozorčí rada minimálně 1x za pololetí. 
4. Rozhodnutí orgánů nadace jsou právoplatná, jsou-li přijata většinou na jednání přítomných členů 

daného orgánu. Jejich hlasovací právo je při rozhodování stejné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedajícího. 

5. Zápis o průběhu zasedání orgánu nadace včetně rozhodnutí na nich přijatých se pořizuje z každého 
zasedání daného orgánu. Podepisuje jej předseda případně předsedající daného orgánu. 

Článek IX. 

Základní kompetence správní rady 

1. Do výlučné působnosti správní rady náleží: 

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, 
b) schvalovat rozpočet a jeho změny, 
c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace, 
d) rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu, 
e) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní i dozorčí rady nadace, 
f) volit členy orgánů nadace a rozhodovat o jejich odvolání, 
g) rozhodovat o zániku nadace. 

2. Do další působnosti správní rady zejména náleží: 

a) schvalovat základní řídící a organizační normy nadace, 
b) schvalovat zásady pro odměňování pracovníků a členů orgánů nadace, 
c) rozhodovat o mimořádných výdajových aktivitách nadace, 
d) rozhodovat o uplatnění cizích zdrojů v nadaci, 
e) rozhodovat o návrzích na jmenování a odvolání ředitele nadace, 
f) rozhodovat o řízení nadace v nestandardních situacích. 

3. Není-li správní rada usnášení schopná nebo se nesejde ve stanoveném termínu, případně je-li nutno 
v neodkladných záležitostech operativně přijat neodkladná rozhodnutí, je tato rozhodnutí oprávněn 
učinit předseda správní rady nebo - při jeho nedosažitelnosti a naléhavosti řešení - místopředseda správní 
rady. O těchto rozhodnutích jsou dané osoby povinni informovat ostatní členy správní rady na jejím 
nejbližším zasedání. 

4. Neodkladnou záležitostí se rozumí událost vyžadující operativní řešení za účelem zejména ochrany 
zdraví osob, zabránění snížení hodnoty nebo ztrátě majetku nadace nebo poškození jména nadace. 

Článek X. 
Základní kompetence dozorčí rady 

1. Do působnosti dozorčí rady zejména náleží: 
a) kontrolovat plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, 
b) kontrolovat správnost účetnictví vedeného nadací, 
c) přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu nadace, 
d) dohlížet na soulad činnosti nadace s právními předpisy a statutem nadace, 
e) upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění, 
f) podávat správní radě nejméně jedenkrát ročně zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, 
g) navrhovat správní radě odvolání členů orgánů nadace. 

2. Do další působnosti dozorčí rady náleží kontrolovat použití nadačních příspěvků u jejich příjemců, 
tj. kontrolovat věcné použití nadačního příspěvku, plnění podmínek stanovených nadací apod. 
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3. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména: 
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace, 
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace, pokud tak neučiní 

předseda správní rady po předchozí výzvě zástupce dozorčí rady. 

4. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady (bez práva hlasování) a musí jim 
být uděleno slovo, pokud o to požádají. 

Článek XI. 

Základní kompetence ředitele 

1. Do působnosti ředitele zejména náleží: 

a) organizovat a vést profesní zabezpečení správy nadace, 
b) organizovat správu majetku nadace a informačního systému nadace, 
c) organizovat účetnictví nadace, 
d) zabezpečovat plnění usnesení správní rady, 
e) zabezpečovat agendu poskytování nadačních příspěvků, 
f) zabezpečovat kontakt mezi nadací a třetími osobami, 
g) zabezpečovat zpracování návrhu rozpočtu nadace na příslušný rok, 
h) rozhodovat v rámci schváleného rozpočtu nadace o jednotlivých výdajových aktivitách nadace, 
i) podávat nadačnímu rejstříku návrh na zápis navýšení příp. snížení nadačního kapitálu, 
j) zúčastňovat se jednání správní rady (bez práva hlasování) a podávat ji zejména: 

 informace o plnění úkolů a hospodaření nadace, 
 informace o správní radou vyžádaných skutečnostech z činnosti nadace, 
 návrhy na poskytnutí nadačních příspěvků, 
 upozornění na zjištěné nedostatky v činnosti nadace včetně návrhů na jejich odstranění. 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem nadace v rozsahu kompetencí vedoucího pracovníka organizace 
a zmocnění daných mu zástupcem správní rady, tj. zejména:, 
a) činit právní úkony vyplývající z pracovně právních vztahů, 
b) zřizovat bankovní účty u správní radou odsouhlasených finančních ústavů, 
c) podepisovat písemnosti spojené s výkonem svých kompetencí a s výkaznictvím nadace. 

3. Ředitel je osobou odpovědnou za administrativní správu majetku nadace a hmotně odpovědnou osobou 
za nakládání s majetkem nadace. 

Článek XII. 
Zánik nadace 

1. Nadace zaniká ke dni výmazu z nadačního rejstříku. 

2. Zániku nadace předchází podle konkrétní nastalé situace: 

- zrušení nadace s likvidací, 
- přeměna nadace její fůzí sloučením s jinou nadací nebo nadačním fondem, 
- změna právní formy nadace na nadační fond. 

3. Zrušení nadace s likvidací provádí ve smyslu ustanovení §§ 376 až 381 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen OZ): 

a) správní rada zvolením likvidátora nadace, bylo-li dosaženo účelu, pro který byla nadace založena, 

b) soud na návrh správní rady nadace nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, 
pokud: 
- nadace bude nedovoleným způsobem podnikat či vyvíjet jinou nezákonnou činnost v takové 

míře, že to narušuje veřejný pořádek, 
- nadace se stane neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti, 
- nadace závažně nebo opakovaně poruší ustanovení o zákazu poskytování nadačního příspěvku 

osobám uvedeným  článku VI odst. 12 tohoto statutu, 
- nadace neposkytne nadační příspěvky déle než dva roky, aniž pro to bude mít vážné důvody, 
- nadace použije nadační jistinu k zástavě nebo k zajištění dluhu případně z ní něco zcizí, 
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- hodnota nadační jistiny se sníží pod 500.000 Kč a tento stav bude trvat déle než jeden rok od 
konce účetního období, v němž k snížení hodnoty nadační jistiny došlo, 

- výnos z nadační jistiny nebude po dobu delší než dva roky dostačovat k plnění účelu, pro který 
byla nadace založena, 

- nadace nebude mít déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se, 
- nadace ve lhůtě soudem stanovené neodstraní nedostatky tímto soudem specifikované. 

Likvidátora nadace stanovuje v těchto případech soud. 

4. Likvidátor nadace zpeněží likvidační podstatu nadace v rozsahu nutném pro vyrovnání dluhů nadace. 
Likvidační zůstatek pak přednostně nabídne příspěvkové organizaci obce působící v soiálních službách 
na území sídla této nadace. 

5. Přeměna nadace její fůzí sloučením s jinou nadací nebo nadačním fondem se uskuteční ve smyslu 
ustanovení §§ 382 až 390 OZ za podmínky, že se tak rozhodne správní rada nadace pokud: 

- výnos z nadační jistiny nedostačuje a ani v následujících dvou létech nebude dostačovat k plnění 
účelu, pro který byla nadace založena, 

- účel nadace nebo nadačního fondu, s níž má být nadace sloučena, je shodný, popřípadě obdobný účelu, 
pro který byla nadace zřízena, 

- sloučením nadace s jinou nadací nebo nadačním fondem bude nástupnickou osobou opět nadace. 

6. Před rozhodnutím o sloučení této nadace s jinou nadací musí obě nadace uzavřít písemnou smlouvu 
o sloučení, v níž bude uvedeno, která z nich je zanikající a která nástupnická, a jejíž přílohou bude 
přehled o majetku a závazcích slučovaných nadací k datu ne starším než tři měsíce přede dnem 
sloučení. Nadační kapitál přejímající nadace se přitom musí zvýšit o celkový nadační kapitál slučované 
nadace. 

7. Návrh na zápis sloučení do rejstříku nadací podávají společně všechny zúčastněné osoby (nadace, 
nadační fond); návrh podepíši také členové statutárního orgánu nástupnické nadace. 

8. Změna právní formy nadace na nadační fond se uskuteční ve smyslu ustanovení §§ 391 až 393 OZ 
za podmínky, že tak rozhodne správní rada nadace po předchozím souhlasném vyjádření dozorčí 
rady (revizora) nadace, avšak jen pokud došlo ke snížení hodnoty nadační jistiny pod 500.000 Kč na 
dobu nikoli přechodnou. 

9. Rozhodnutí o změně právní formy nadace na nadační fond nabývá účinnosti dnem zápisu nadačního 
fondu do veřejného rejstříku. 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento statut rovněž plní funkci zakládací nadační listiny pořizované ve smyslu § 309 a v rozsahu 
náležitostí stanovených v § 310 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v souladu s § 3049 
odst. 1 téhož zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Výkon činností nadace nespecifikovaných nebo šířeji neupravených tímto statutem se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními, obecně závaznými předpisy českého právního řádu. 

3. Toto úplné znění statutu je aktualizováno podle jeho úprav č. 11, schválených usnesením č. 4/14 
správní rady nadace. 

 
 
Havířov, dne 28.12.2014 
 
 
Podpis zástupce statutárního orgánu nadace: 
 
  
 
 Ing. Antonín  S a t o l a 
 předseda správní rady 
 Nadace rozvoje zdraví 


