STATUT NADACE VALEČ V ČECHÁCH
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

název: Nadace Valeč v Čechách
sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč
IČO: 263 22 552
datum zřízení: 1. 12. 1994
datum zápisu do OR: 31. 1. 2001
zřizovatelé nadace: PhDr. Petr Sušanka, Ing. Wolfgang Háma, Jiří Hýř, PeadDr. Milan
Jurdík, Ing. Karel Mašek, Ing. Václav Tomandl

Článek 2
Účel nadace a lokalita činnosti
1. Posláním Nadace Valeč v Čechách (dále jen nadace) je především všestranná podpora
obnovy a rozvoje venkova.
2. Předmětem činnosti nadace je:
a. podpora všech typů a způsobů vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání
všech generací na venkově,
b. podpora společenského, kulturního a ekonomického rozvoje venkovských
lokalit,
c. ochrana a podpora kulturních památek, tradic a životního prostředí v rámci
rozvoje venkova,
d. podpora odborné, vědecko – výzkumné a projektové činnosti v rámci rozvoje
venkova.
3. Činnost nadace je zaměřena a směřována na oblast venkova České republiky
vymezenou velikostí obcí a měst s počtem obyvatel do 25 tisíc, především na územní
jednotky NUTS 2 ROP Severozápad a Jihozápad.
4. V rámci cíle Evropské územní spolupráce OP přeshraniční spolupráce je pak činnost
nadace směřována do venkovských oblastí Polska, Saska, Bavorska a Rakouska.

Článek 3
Majetek nadace a způsob užití majetku nadace
1. Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace dle zákona o nadacích
a nadačních fondech.

2. Nadační jmění je tvořeno nemovitostí č. p. 6 v obci Valeč, na stavební parcele 13,
zapsané na LV 191 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště
Karlovy Vary.
3. Zdroji ostatního majetku nadace jsou zejména:
a. výnosy z nadačního jmění,
b. nadační dary od fyzických a právnických osob,
c. výnosy z ostatního majetku nadace,
d. výnosy z podnikání, dobročinných akcí a veřejných sbírek podle § 23 zákona o
nadacích a nadačních fondech,
e. dědictví.
4. K plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, lze použít pouze výnosů z nadačního
jmění a ostatní majetek nadace.
5. K plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, poskytuje nadace převážně nadační
příspěvky třetím osobám, fyzickým i právnickým, nebo uskutečňuje vlastní projekty.
6. Poskytnutí nadačního příspěvku nebo realizaci vlastního projektu schvaluje správní
rada nadace. U vlastních projektů nadace financovaných převážně na základě
příspěvků a smluv s třetími dárci (např. mezinárodní nadace a fondy, vládní zdroje,
EAFRD, apod.) přihlíží správní rada k určení prostředků danému smlouvou s dárcem.

Článek 4
Orgány nadace
Orgány nadace jsou:
a. správní rada,
b. revizor.

Článek 4.1
Správní rada
1. Správní rada je nejvyšším správním a řídícím orgánem nadace. Spravuje majetek
nadace, řídí činnost nadace, rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním
orgánem nadace.
2. Správní rada má 4 členy, funkční období je tříleté, vždy od 1. prosince.
3. Správní rada je usnášeníschopná, pokud počet jejích členů neklesne pod 3, přičemž
není nutné splňovat podmínku dělitelnosti třemi.
4. Nejpozději 6 měsíců před uplynutím funkčního období stávající správní rady musí
proběhnout volba nové správní rady na další funkční období.
5. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy správní rady.
6. Opakovaná volba člena správní rady je možná.

7. Pokud počet členů správní rady klesne pod 4, musí být provedena nová volba na
nejbližším zasedání správní rady, nejpozději však do 6 ti měsíců od poklesu členů.
8. Členství ve správní radě zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. odstoupením, u něhož se vyžaduje písemná forma,
c. odvoláním, přičemž návrh na odvolání může podat kterýkoli zřizovatel nadace
nebo člen správní rady,
d. úmrtím.
9. Správní rada zvolí jednoho ze svých členů předsedou na dobu 3 let. Opakované
zvolení téže osoby za předsedu správní rady je možné. Ke zvolení předsedy je třeba
většiny hlasů všech členů správní rady.
10. Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady.
11. Správní rada rozhoduje o:
a. vydání statutu a o jeho změnách,
b. schválení rozpočtu a jeho změnách,
c. schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření (dále
jen výroční zpráva),
d. schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením,
e. volbě nových členů správní rady a revizora, odvolání člena správní rady a
revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, volbě a odvolání
předsedy správní rady,
f. stanovení výše odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora,
g. zvýšení nebo snížení nadačního jmění, za podmínek stanovených zákonem o
nadacích a nadačních fondech,
h. poskytování nadačních příspěvků,
i. schválení organizačního a jednacího řádu nadace a o jeho změnách,
j. schválení pravidel pro poskytování nadačních příspěvků a o jejich změnách,
k. poskytnutí návratného nadačního příspěvku, stanovení jeho pravidel a o jejich
změnách,
l. zrušení nadace,
m. odmítnutí nadačního daru.
12. Správní rada může ve všech věcech rozhodovat i formou per rollam, čímž se rozumí
korespondenční hlasování jednotlivých členů, např. emailem. V tomto případě je
třeba jednomyslného souhlasu všech členů správní rady. Výsledky takového hlasování
musí být uvedeny v nejbližším zápisu správní rady a písemná vyjádření řádně
archivována.
13. Správní rada se schází nejméně 2 x ročně. Mezi jednotlivými zasedáními nesmí být
pauza delší než 6 měsíců. Správní radu svolává její předseda a to doporučeným
dopisem, emailem nebo faxem, jehož doručení je svolavatel povinen vždy ověřit.
Pozvánka musí být rozeslána minimálně 3 týdny předem. V mimořádných případech
může o svolání správní rady požádat kterýkoli člen či zřizovatel správní rady. O

mimořádnosti rozhoduje pouze ten člen či zřizovatel, který se svolání domáhá. V
tomto případě musí být zasedání správní rady svoláno nejpozději do 6 ti týdnů ode
dne doručení žádosti.

Článek 4.2
Revizor
1. Revizor nadace vykonává úkony, které jsou dle zákona o nadacích a nadačních
fondech svěřeny do působnosti dozorčí rady.
2. Funkční období revizora je tříleté, vždy od 1. prosince.
3. Návrh na jmenování revizora podává kterýkoli ze zřizovatelů či členů správní rady.
Revizora volí správní rada většinou hlasů všech svých členů.

Článek 5
Způsob jednání jménem nadace
Za nadaci jedná a podepisuje předseda správní rady, případně jím pověřený člen
správní rady v rámci svého pověření, tak, že k vytištěnému názvu nadace připojí svůj
podpis.

Článek 6
Nadační příspěvky
1. Nadační příspěvky jsou poskytovány právnickým a fyzickým osobám na základě
rozhodnutí správní rady pouze k účelům, pro které byla nadace zřízena.
2. Při poskytnutí nadačního příspěvku v hodnotě nad 10.000,- Kč musí být vystavena
nadací příspěvková listina o poskytnutí příspěvku, podepsána statutárním orgánem či
fyzickou osobou, které byl příspěvek poskytnut. Každá ze stran obdrží po jednom
originálu příspěvkové listiny.
3. Příspěvková listina musí mimo jiné vymezovat aktivity, na které je příspěvek
poskytnut a následně má být použit.
4. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání nadace
prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek použit.
5. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadace ani osobám jim blízkým.
6. Příspěvková listina musí obsahovat konstatování o navrácení příspěvku v plném
rozsahu zpět nadaci včetně stanovené penalizace, pokud nebude využit k účelu, pro
který byl poskytnut.

Článek 7
Nadační dary
1. Nadační dary poskytnuté nadaci fyzickou či právnickou osobou budou v plném
rozsahu použity zásadně a pouze k účelům, které stanoví dárce a eventuálně uvede v
darovací listině. U nadačních darů poskytnutých nadaci bez uvedení účelu rozhodne o
jejich použití správní rada.
2. Pro nadační dar přesahující hodnotu 10.000,- Kč nebo odpovídající ekvivalent v cizí
měně musí být vystavena darovací listina. Nadace vede od samého počátku své
existence seznam všech dárců včetně uvedené výše daru a archivuje originály
darovacích listin.

Článek 8
Náklady související se správou nadace
1. Ostatní majetek nadace a výnosy nadačního jmění jsou rovněž používány k hrazení
nákladů souvisejících se správou nadace. Náklady související se správou nadace
zahrnují zejména náklady na udržování, zhodnocování a navyšování majetku nadace,
náklady na propagaci účelu nadace, náklady související s provozem nadace a náklady
na vlastní projekty nadace.
2. Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 25 % nadačního
jmění podle jeho stavu k 31. 12. téhož roku, s výjimkou nadačních darů a dotací
poskytnutých účelově k rekonstrukci objektu sídla nadace a jeho přilehlého okolí.
3. Prostředky nadace nesmí být použity k prospěchu soukromé osoby nebo komerční
organizace jinak než ve shodě s posláním nadace.
4. Členství ve správní radě vylučuje majetkový nebo finanční prospěch z příjmů nebo
aktivit nadace.

Článek 9
Hospodaření a vedení účetnictví
1. Nadace hospodaří podle plánu činnosti a rozpočtu sestaveného pro kalendářní rok a
schváleného správní radou.
2. Návrh plánu činnosti a rozpočtu musí být správní radě předložen nejpozději do konce
ledna příslušného kalendářního roku a plán činnosti i rozpočet musí být schválen
nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
3. Provádět změny v plánu činnosti a v rozpočtu v průběhu rozpočtového období je v
kompetenci správní rady.
4. Nadace vede účetnictví podle zvláštních předpisů.

5. Roční účetní uzávěrka nadace musí být ověřena auditorem.

Článek 10
Zrušení a zánik nadace
1. Nadace se zrušuje:
a. rozhodnutím členů správní rady o zrušení nadace,
b. rozhodnutím členů správní rady o sloučení s jinou nadací či nadačním fondem,
c. rozhodnutím soudu o zrušení nadace,
d. rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek
nadace nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
2. V případě zrušení nadace jmenuje správní rada likvidátora, s výjimkou případů, kdy
podle zákona jmenuje likvidátora soud.
3. Je-li to nutné k vyrovnání závazků nadace, bude v likvidaci zpeněžen nepeněžitý
majetek nadace, ale jen v míře nutné pro splnění závazků.
4. Likvidační zůstatek po vyrovnání všech pohledávek a závazků nadace nabídne
likvidátor nadaci, která má shodný nebo obdobný účel.
5. Nadace zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku předchází zrušení nadace s likvidací
nebo bez likvidace dle platné právní úpravy.

Článek 11
Závěrečné ustanovení
Tento statut nabývá účinnosti dne 1.8.2017 a počínaje tímto dnem nahrazuje všechny
dosud vydané statuty nadace v plném rozsahu.

Ve Valči, dne 10.7.2017

........................................
Ing. Zdeněk Mach
předseda správní rady

