
Statut nadačního fondu 

„Nadační fond při ZŠ Vyhlídka“ 
 

 

Z rozhodnutí zřizovatele – Základní školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka, příspěvková 

organizace, IČ: 452 11 345, Králova 380, Valašské Meziříčí, byl dne 15.12.2008 založen 

 

 

„Nadační fond při ZŠ Vyhlídka“, 
 

 

který vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddíle 

N, vložce 286,  dne 4. března 2009. 

 

V souladu s § 4 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech vydává správní rada 

nadačního fondu jako statutární orgán nadačního fondu k úpravě postupu při jednání správní 

rady,  podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, okruhu osob, kterým lze nadační 

příspěvek poskytnout, jakož i k úpravě dalších otázek dle zákona o nadacích a nadačních 

fondech tento 

 

 

S t a t u t 
 

Nadačního fondu při ZŠ Vyhlídka: 
 

Hlava I. 

Obecná ustanovení 

 

Článek 1 

Název nadačního fondu 

 

Název nadačního fondu je: Nadační fond při ZŠ Vyhlídka. 

 

Článek 2 

Sídlo nadačního fondu 

 

Sídlem nadačního fondu je: 757 01 Valašské Meziříčí, Králova 380. 

 

Článek 3 

Právní postavení nadačního fondu 

 

Nadační fond při ZŠ Vyhlídka je účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé podle zákona č. 

227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Je právnickou osobou vybavenou právní 

subjektivitou. Nadační fond při ZŠ Vyhlídka je zapsán v nadačním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě. Právní poměry nadačního fondu se řídí shora uvedeným 

zákonem a dalšími obecně závaznými předpisy a dále zakládací listinou ze dne 15.12.2008 a  

tímto statutem, který je jeho vnitřní organizační normou. 
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Článek 4 

Územní působnost nadačního fondu 

 

Nadační fond při ZŠ Vyhlídka realizuje svoji činnost především na území Města Valašské 

Meziříčí. V případě, že je to pro jeho činnost potřebné, může svoji činnost realizovat i mimo 

tento region. 

 

Článek 5 

Účel nadačního fondu 

 

Účelem Nadačního fondu při ZŠ Vyhlídka je modernizace výchovně vzdělávacího procesu se 

zřetelem na jeho zkvalitnění, zlepšení studijních podmínek žáků, ochranu a důraz na tvorbu 

životního prostředí, podpora volnočasových aktivit a zdravotně rekondičních, vzdělávacích, 

jazykových a kulturních pobytů žáků. 

 

Článek 6 

Způsob činnosti nadačního fondu 

 

Nadační fond při ZŠ Vyhlídka bude k dosažení účelu nadačního fondu především: 

 

- soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadačního fondu vedeném u ČSOB, a.s., 

pobočka Valašské Meziříčí, 

- podporovat v součinnosti se zakladatelem aktivity vedoucí k naplňování účelu 

nadačního fondu uvedeného v čl. 5, 

- spolupracovat přitom i s ostatními subjekty výchovně vzdělávacího procesu ve škole a 

s rodiči žáků a jejich zástupci. 

 

 

Hlava II. 

Orgány nadačního fondu 

 

Článek 7 

Správní rada nadačního fondu 

 

1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada spravuje majetek 

nadačního fondu. Správní rada je oprávněna řídit činnost nadačního fondu a 

rozhodovat o všech jeho záležitostech. 

 

2. Do výlučné působnosti správní rady náleží: 

a) vydat statut nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách, 

b) schvalovat rozpočet nadačního fondu a jeho změny, 

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen 

„výroční zpráva“), 

d) rozhodovat o sloučení nadačního fondu s jinou nadací či nadačním fondem, 

e) volit nové členy správní rady a revizora, rozhodovat o odvolání člena správní rady, 

revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, 

f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora, 

g) rozhodovat o zvýšení jmění nadačního fondu. 
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3. Správní rada nadačního fondu má tři členy. Počet členů správní rady musí být vždy 

dělitelný třemi. 

 

4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním 

úkonům, je bezúhonná (tj. nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin) a 

není k nadačnímu fondu v pracovně-právním nebo obdobném vztahu. Bezúhonnost se 

dokládá výpisem z rejstříku trestů, popř. příslušným dokladem státu trvalého pobytu 

osoby, o kterou se jedná. 

 

5. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění 

účelu nadačního fondu, ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, 

jsou-li prostředky k plnění účelu  nadačního fondu poskytovány této právnické osobě. 

 

6. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena správní rady je 

možné. 

 

7. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho 

funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena. Funkční období 

takto zvoleného člena skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, 

jehož členství ve správní radě zaniklo. 

 

8. Členy první správní rady Nadačního fondu při ZŠ Vyhlídka jsou: 

 

- Mgr. Iva Stromšíková,  

- Mgr. Marie Kratochvílová,  

- Martina Jurajdová, DiS. 

 

9. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání 

správní rady. 

 

10. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny, tj. dvou jejich členů. Při 

rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné.  

 

11. Členství ve správní radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) úmrtím, 

c) odvoláním, jestliže člen přestane splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li 

závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, nadační 

listinu nebo tento statut nadačního fondu, 

d) odstoupením. 

 

12. O odvolání svého člena z důvodů stanovených zákonem o nadacích a nadačních 

fondech rozhodne správní rada do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání 

dozvěděla, nejpozději však do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud tak správní 

rada ve stanovené lhůtě neučiní, odvolá člena správní rady soud na základě návrhu 

člena správní rady, revizora, zřizovatele, nebo osoby, která osvědčí právní zájem. 

 

13. Jestliže v důsledku zániku členství ve správní radě nemá nadační fond statutární orgán 

nebo ve správní radě zůstal pouze jeden její člen, jmenuje nové členy správní rady 

soud na návrh zřizovatele nebo i bez návrhu. 
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Článek 8 

Jednání a podepisování jménem nadačního fondu 

 

Jménem Nadačního fondu při ZŠ Vyhlídka jednají členové správní rady a to každý 

samostatně. Podepisování jménem nadačního fondu se děje tak, že k předepsanému nebo 

k předtištěnému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis některý z členů správní rady. 

 

Článek 9 

Revizor 

 

1. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor. 

 

2. Revizor zejména: 

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a 

správnost účetnictví vedeného nadačního fondu, 

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, 

c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační 

listinou a statutem nadačního fondu, 

d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, 

e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledních své kontrolní 

činnosti. 

 

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) svolávat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, 

pokud tak neučiní předseda správní rady. 

 

4. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud 

o to požádá. 

 

5. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je 

oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu. 

 

6. Pro revizora platí obdobně ustanovení článku 7, odst. 4, 5, 6, 11, 12 tohoto statutu. 

 

7. Prvním revizorem Nadačního fondu při ZŠ Vyhlídka je Bc. Renata Kamasová. 

 

Hlava III. 

Majetek nadačního fondu a způsob jeho použití 

 

Článek 10 

Zdroje nadačního fondu 

 

Prostředky pro uskutečňování cíle nadačního fondu a pro zajištění jeho činnosti jsou 

získávány především z těchto zdrojů: 

 

a) z darů (příspěvků) právnických a fyzických osob věnovaných nadačnímu fondu včetně 

z darů odkázaných závětí, 

b) z příjmů plynoucích z hospodaření s majetkem nadačního fondu. 
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Článek 11 

Způsob použití prostředků nadačního fondu 

 

Majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem nadačního fondu a 

podmínkami stanovenými v nadační listině a statutu nadačního fondu jako nadační příspěvek 

a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace. 

 

Článek 12 

Poskytování nadačních příspěvků 

 

1. Podmínky poskytování příspěvků nadačnímu fondu se řídí  čl. VI. nadační listiny. 

 

2. Z prostředků Nadačního fondu při ZŠ Vyhlídka lze na základě rozhodnutí správní rady 

nadačního fondu poskytovat buď přímé finanční příspěvky, nebo provádět úhradu 

prací provedených v souvislosti se shora uvedeným účelem, nebo poskytovat věcné 

dary. 

 

3. Nadační příspěvek poskytnutý Nadačnímu fondu při ZŠ Vyhlídka v souladu s účelem, 

pro který byl tento nadační fond zřízen, je subjekt, kterému byl poskytnut, povinen 

použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, jinak je povinen tento 

nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním 

fondem. 

 

4. Subjekt, kterému byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinen na 

požádání nadačního fondu prokázat, jakým konkrétním způsobem a k jakému 

konkrétnímu účelu byl nadační příspěvek užit. 

 

5. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům nadačního fondu. 

 

6. Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí. 

 

Článek 13 

Náklady související se správou nadačního fondu 

 

1. Náklady související se správou nadačního fondu musí vést nadační fond odděleně od 

nadačních příspěvků. 

 

2. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení 

a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady na propagaci účelu nadačního fondu 

a náklady související s provozem nadačního fondu včetně odměn za výkon funkce 

člena správní rady a revizora. 

 

3. Výše odměny za práce provedené pro nadační fond členy správní rady, revizorem, 

popř. třetími osobami, musí být předem odsouhlasena správní radou nadačního fondu. 

 

Článek 14 

Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu 
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Celkové roční náklady Nadačního fondu při ZŠ Vyhlídka související se správou nadačního 

fondu nesmějí překročit částku odpovídající 5% hodnoty ročně poskytnutých nadačních 

příspěvků. 

 

Hlava IV. 

Účetnictví a výroční zpráva 

 

Článek 15 

Účetnictví nadačního fondu 

 

Nadační fond při ZŠ Vyhlídka vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů a podle příslušných prováděcích předpisů.  

 

Článek 16 

Výroční zpráva nadačního fondu 

 

1. Nadační fond při ZŠ Vyhlídka obligatorně vypracovává za každý kalendářní rok 

výroční zprávu o činnosti a hospodaření. 

 

2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření musí být vypracována nejpozději do 30. 

dubna následujícího kalendářního roku. 

 

3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činností nadačního fondu za hodnocené 

období a zhodnocení této činnosti. Musí obsahovat zejména údaje uvedené v § 25 

odst. 2. zákona o nadacích a nadačních fondech. 

 

Hlava V. 

Ustanovení závěrečná 

 

Článek 17 

Zrušení nadačního fondu 

 

1. Nadační fond při ZŠ Vyhlídka se zrušuje: 

a) dosažením účelu, pro který byl zřízen dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o 

dosažení účelu nadačního fondu, 

b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem dnem 

uvedeným ve smlouvě o sloučení, 

c) rozhodnutím soudu o zrušení nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, 

jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

d) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek 

majetku. 

 

2. Soud na návrh zřizovatele, správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, 

nadační fond zruší, jestliže se trvale majetek nadačního fondu vyčerpal a nadační fond 

tak nemůže plnit účel, pro který byl zřízen. 

 

3. Soud na návrh osob uvedených v odst. 2. tohoto článku nadační fond zruší též tehdy, 

jestliže: 

a) nadační fond při své činnosti závažným způsobem nebo opakovaně porušuje zákon, 

nadační listinu nebo statut, 
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b) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady nebo nebyli zvoleni 

členové orgánů nadačního fondu místo členů, jejichž členství nebo funkce zanikly 

před více než rokem, 

c) nadační fond neplní po dobu nejméně dvou let účel, pro který byl zřízen. 

 

Článek 18 

Zánik nadačního fondu 

 

1. Nadační fond zaniká ke dni výmazu z nadačního rejstříku. 

 

2. Zániku nadačního fondu předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace. 

Likvidace se neprovede, přechází-li majetek nadačního fondu sloučením na jinou 

nadaci nebo nadační fond. Likvidace se rovněž neprovede, je-li zamítnut návrh na 

prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení 

konkurzního řízení nadačního fondu žádný majetek. 

 

Článek 19 

Změny statutu a jeho přístupnost třetím osobám 

 

1. O změnách tohoto statutu rozhoduje výlučně správní rada Nadačního fondu při ZŠ 

Vyhlídka. 

2. Nadační fond při ZŠ Vyhlídka je povinen tento statut na požádání zpřístupnit třetím 

osobám. Každý je oprávněn do statutu nahlédnout a pořizovat si z něj výpisy a opisy. 

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 20.4.2009 

 

 

 

 

 

.............................................       ...........................................        .......................................... 

 

Mgr. Iva Stromšíková       Mgr. Marie Kratochvílová        Martina Jurajdová, DiS.  

 

- všichni členové správní rady - 

 

 

 


