
Statut  

Nadace českého výtvarného umění 

(úplné znění účinné ke dni  8.7.2013) 

Nadace českého výtvarného umění byla zřízena Českým fondem výtvarných umění podle § l odst. 3 a 4 zák. č. 
318/1993 Sb. a podle § 20b - § 20e obč. zák. a byla zaregistrována Obvodním úřadem Praha l dne 30. 11. 1994 pod 
č.j. 422/94. Identifikační číslo nadace je 62930711. 
Na základě zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech se správní rada nadace ve smyslu § 35 
odst. l cit zákona dohodla na tomto upraveném statutu nadace: 
 

Článek I. 

Název, sídlo a působnost Nadace 

 

Nadace českého výtvarného umění (dále jen ,,Nadace") je právnickou osobou. Má celostátní působnost a jejím 
sídlem je Praha l, Masarykovo nábřeží 250. Nadace je zřízena na dobu neurčitou. 

 

Článek II. 

Cíl nadace: 

 

1. posláním Nadace je podpora rozvoje a šíření výtvarného umění. 
2. Nadace plní své poslání zejména: 

a. vytvářením podmínek pro prezentaci, propagaci, vznik a realizaci děl, výkonů a aktivit v oborech 
výtvarného umění, 

b. shromažďováním finančních prostředků pro výše uvedené účely, 
c. vstupováním do obchodních společností, jejichž činnost není v rozporu s jejich posláním, za 

dodržení všech platných právních předpisů. 
3 V rámci svého poslání může Nadace zakládat obecně prospěšné společnosti, spolupracovat s právnickými  

i fyzickými osobami, hnutími, společenskými a zájmovými sdruženími i jednotlivými občany, kteří mají 
zájem přispět k splnění jejího poslání. 

 

Článek III A. 

Majetek Nadace 

 

1. Majetek Nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek Nadace. K naplňování svých cílů používá 

nadace výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku tvořeného peněžními prostředky, cennými 

papíry, věcmi nemovitými i movitými, jakož i majetkovými právy, právy autorskými a jinými 

majetkovými hodnotami. 

 
2. Nakládání s majetkem nadace a tedy i udělování nadačních příspěvků je výhradně v kompetenci 

správní rady nadace (dále viz čl. VI. statutu), která se při svém rozhodování řídí zákonem  
č. 227/1997 Sb. a zákonem č. 210/2002 Sb. Rozhodování o použití majetku nadace podřizuje správní 
rada zákonné podmínce trvalosti nadačního jmění, požadavku každoročního zhodnocování všeho 
majetku nadace a poslání nadace. 

 
3. Nadační jmění je tvořeno nepeněžitým a peněžitým vkladem zakladatele ve výši 50.587.723,-Kč s tím, že 

předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti: 
a/ 
dům čp. 45 – objekt bydlení – ve Starých Splavech se zast. plochou p.č. 2094, zahrada p.č. 2095/1, zahrada  
p.č. 2095/2 a zahrada p.č. 2095/3, vše v kat. území Doksy u Máchova Jezera, obec Doksy, okres Česká Lípa, 
zapsané u Katastrálního úřadu v; České Lípě na LV č. 78, se všemi součástmi a příslušenstvím, tak jak jsou popsány 
a oceněny znaleckým posudkem soudního znalce pana Petra Mikuláška, Vrchlického 76, Praha 5 ze dne 28.8.1998,  
č. znaleckého posudku 669/98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
b/ 
Dům č.p. 569 objekt bydlem na pozemku parc.č. 1288, pozemek parc.č. 1288-zastavěná plocha a nádvoří o celkové 
•výměře 250 m2 a pozemek parc.č. 1289 – zahrada o celkové výměře 143 m2, vše v k.úz. Nusle, obec Praha, část obce 
Nusle,okr. Hl.m. Praha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Hl.m. Prahu, Katastrálního pracoviště Praha na LV č. 
6872, vč. jejich součásti a příslušenství, tak jak jsou popsány ve znaleckém posudku soudního znalce pana 
Ing.Rudolfa Štěpánka ze dne 9.11.2011 č. posudku 3399-90/11. 
 

Hodnota nepeněžitého vkladu ( vč. prostředků NIF ve výši Kč: 39.750.000,- Kč ) činí 50.087.723,-Kč, 
hodnota peněžitého vkladu činí Kč: 500.000,- ( dar Bohdan Najdenov).  
 

 

Nadační jmění je vedeno odděleně od ostatního majetku Nadace. 

4. Ostatní majetek Nadace tvoří 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. 

5. Majetkové zdroje Nadace tvoří zejména: 
a. výnosy z vlastního majetku a případných majetkových účastí obchodních společnostech ve 

formě akciových společností souladu s §23 odst.4 zák.č.227/1997 Sb., 
b. výnosy cenných papírů držení Nadace, 
c. nadační dary fyzických a právnických osob, 
d. dědictví ve prospěch Nadace, 
e. výtěžky veřejných sbírek, loterií, tombol, kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, 
f. jiné příjmy. 

6. Nadační jmění a ostatní majetek používá Nadace zejména pro: 
a. podporu takových aktivit, které rámci české výtvarné kultury pokládá za podstatné, zejm. 

popularizace výtvarné kultury, výtvarné soutěže, výstavy, tvůrčí dílny, apod., 
b. zajištění materiálních podmínek vzniku a realizace nových výtvarných děl, 
c. poskytování grantů, studijních stipendií a nadačních příspěvků, 
d. zabezpečení vlastního provozu. 

 

Článek III B 

Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu 

 

Na základě Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č. 1946 Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve U. etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm.a) bod 6 žák. č. 171/91 
Sb. mezi Fondem národního majetku České republiky a Nadací Český fond umění a Dodatku č. l k této 
smlouvě (ve znění Dodatku č. 6) se stala Nadace Český fond umění příjemcem finančních prostředků ve výši 
17 235 000,-Kč, a dle Dodatku č. 2 ( ve zněni Dodatku č. 6) a Dodatku č.3 k této smlouvě se stala Nadace 
Český fond umění příjemcem finančních prostředků ve výši 5.783.000,- Kč, a dle Dodatku č. 4 k této 
smlouvě se stala NČFU příjemcem finančních prostředků ve výši 4,363.000., a dle Dodatku č. 5 k této 
smlouvě se stala NČFU příjemcem finančních prostředků ve výši 10, 146.000,- Kč, a dle Dodatku č. 7 k této 
smlouvě se stala NČFU příjemcem finančních prostředků ve výši 2,223.000,- Kč. 
 

Tento nadační dar českého státu podléhá zvláštnímu režimu, který popisuje tento článek statutu nadace. 
 

1. V souladu s posláním Nadace Český fond umění a s oblastí, v níž nadace uspěla ve výběrovém řízení, 
musejí být výnosy z přidělených prostředků z 2. etapy Nadačního investičního fondu rozdělovány na 
podporu rozvoje neziskového sektoru. 

 

Uložení  

2. Příspěvky z Nadačního investičního fondu jsou určeny k uložení do nadačního jmění nadace 

3. .Nadace je odpovědná za bezpečné uložení příspěvků a za vytváření podmínek pro jejich zhodnocování. 

4. Příspěvky mohou být vloženy pouze do banky nebo do investiční společnosti, které mají povolení působit 

na území České republiky. 

5. Příspěvky mohou být vloženy a zaregistrovány do nadačního jmění pouze ve formě: 
a) peněžních prostředků, cenných papírů vydaných státem, cenných papírů, za jejichž 

splacení se stát zaručil, dluhopisů vydaných bankami a jiných dluhopisů, které jsou 
veřejně obchodovatelné, 

b) podílových listů podílového fondu, který byl založen investiční společností pro potřeby 
nadací podle zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních 
fondech, jehož statut omezuje investování peněžních prostředků stejně jako § 33, zákona 
č. 42/1997 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem. 



c) v jiné formě uložení neodporující zákonu č. 227/1997 Sb. v platném znění,vč. uložení 
formou nepeněžitého vkladu do nemovitostí ve vlastnictví NČVU. 

Tato povinnost může být změněna dodatkem smlouvy mezi Fondem národního majetku ČR a Nadací 
českého výtvarného  uměni v případě novely zákona č. 227/1997 Sb. 

Použití 

6. Nadace nesmi příspěvky spotřebovat, může čerpat pouze výnosy z příspěvků. Nadace má povinnost 
každoročně užít celý výnos nejpozději do konce následujícího roku. 

7. Z každoročního výnosu musí být nejméně 80 % užito na nadační příspěvky třetím osobám a nejvíce 20 % 
na správu nadace nebo na zvýšení nadačního jmění. 

8. Nadace má povinnost rozdělovat nadační příspěvky třetím osobám z výnosů z příspěvků z Nadačního 
investičního fondu formou veřejně vyhlášených otevřených programů. 

9. Nadace poskytne nadační příspěvek třetí osobě jen na základě smlouvy stanovující konečného příjemce 
nadačního příspěvku a omezující počet dalšího přerozdělování. Nelze poskytnout příspěvek nadaci, která 
na základě výběrového řízení k NIF a rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR již příspěvek 
obdržela. 

10. Třetími osobami, jimž je možno poskytnout nadační příspěvek z výnosů z příspěvků z Nadačního 
investičního fondu jsou zejména: 

a) občanská sdruženi, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církvi, 
b) nadace a nadační fondy za podmínky, že nejméně 80 % příspěvku bude použito na nadační 

příspěvky třetím osobám a nejvýše 20 % na správu nadace nebo navýšení nadačního jmění, 
c) veřejnoprávní instituce, 
d) příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, a že samy vloží nejméně 50% 

finančních prostředků na předmětný projekt. 

Výroční zpráva 

11. Nadace má povinnost ve výroční zprávě informovat samostatně o správě příspěvku z Nadačního 
investičního fondu. Výroční zpráva musí obsahovat tyto údaje: 

a) výnosy, 
b) náklady na správu a navýšení nadačního jmění, 
c) samostatně provedený audit hospodaření s výnosy, z prostředků poskytnutých FNMČR, s tím, 

že FNMČR má právo souhlasu s výběrem auditora. Náklady na provedení auditu hradí 
nadace. 

d) nadační příspěvky třetím osobám, včetně výčtu příjemců a výše nadačních příspěvků, 
e) grantová pravidla. 

Kontrola 

12. Nadace je povinna oznámit ČR- MF  veškeré změny týkající se jejího sídla a jejich statutárních orgánů. 
13. Osobou odpovědnou za administrativní správu nadačního jmění je výkonný ředitel, který je s nadací  
 ve smluvním vztahu pro výkon této funkce. 
14. Nadace má povinnost vést odděleně v účetnictví příspěvky z Nadačního investičního fondu, včetně 

nákladů na správu. 
15. Nadace se zavazuje poskytnout ČR-MF  pro účely kontroly veškeré informace o zacházení s nadačním 
 jměním získaným z Nadačního investičního fondu. ČR-MF  je oprávněn přezkoumat užití prostředků 

poskytnutých z Nadačního investičního fondu auditorem. 
 
16. Nadace má povinnost zaslat výroční zprávu a zprávu auditora do jednoho měsíce po jejich vydání   

MF Oboru 17Kontrola,  a to nejpozději do sedmi měsíců po konci kalendářního roku. 
17. Nadace má povinnost poskytnout Radě vlády pro nestátní neziskové organizace dodatečně vyžádané informace 
 pro posouzeni správy příspěvku. 

Sankce 

18. Při nedodržení podmínek stanovených v tomto článku budou proti nadaci uplatněná tato opatření: 
a) výzva k odstranění nedostatků ve stanovené lhůtě, 
b) smluvní pokuta až do výše 20 % z ročního výnosu z příspěvku a to z částky určené na správu nadace 

nebo na zvýšení nadačního jmění, 
c) výzva k vrácení příspěvku z Nadačního investičního fondu ve stanovené lhůtě, 
d) podání návrhu příslušnému soudu na zrušení nadace na základě usnesení vlády. 

 

Článek IV 

Podmínky pro poskytování nadačního příspěvku 

 

1. Žadatelé o nadační příspěvek se na základě písemné přihlášky stávají účastníky konkursního řízení, 

které Nadace vypisuje v předem stanovených termínech běžného roku. Každý poskytnutý nadační 

příspěvek musí být řádně vyúčtován. Výsledky konkursního řízení obdrží žadatelé do tři měsíců od 

uzávěrky. 



2. Písemné přihlášky mohou podávat fyzické a právnické osoby a musí obsahovat tyto základní 

náležitosti: 

a) identifikační údaje přihlašovatele, 

b) podrobné zdůvodněni žádosti, resp. název a podrobný popis projektu. V případě projektu: 

termín a místo konáni, jméno zpracovatele projektu a jméno osoby, která za projekt 

zodpovídá.  

V případě studijního pobytu, účasti na soutěži, tvůrčím pobytu aj.: název a adresu místa 

pobytu, časový rozvrh, doporučení, pozvání, apod. 

c) rozpočet předpokládaných výdajů, v případě projektu pak celkový rozpočet, tzn. podrobný 

rozpis nákladů na jednotlivé nákladové položky (nájemné, cestovné, honoráře, apod.  

a plánované tržby z prodeje vstupenek, propagačních materiálů, apod.) 

d) předpokládané finanční zajištěni – z vlastních zdrojů, sponzorský příspěvek (s uvedením 

donátora a výše jeho příspěvku) apod. 

e) požadovanou výši individuálního příspěvku či dotace na projekt. 

3. udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě doporučení grantové komise 

jmenované správní radou. 

4. Všechny nadační příspěvky jsou účelově vázány podmínkami stanovenými tímto Statutem. Fyzická 

či právnická osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna jej použít v souladu s těmito 

podmínkami a smlouvou uzavřenou s Nadací. Nestane-li se tak, je Nadace povinna vymáhat 

vráceni nebo náhradu poskytnutých prostředků. 

5. Výčet udělených nadačních příspěvků bude zveřejněn. 

 

 

Článek V. 

Orgány Nadace 

 
a) statutární orgán - správní rada 
b) kontrolní orgán - dozorčí rada 
c) výkonný orgán - ředitel 

 

Článek VI 

Správní rada 

 

1. Statutárním orgánem nadace je správní rada, která má devět členů. Správní rada spravuje majetek 

nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace. 

2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, která je způsobilá  

k právním úkonům a není k nadaci v pracovněprávním či obdobném vztahu. 

3. Členem správní rady nadace nemůže být fyzická osoba, která by se v průběhu jejího působení ve 

správní radě stala příjemcem finančních prostředků sloužících k plnění cílů nadace. Člen správní rady 

nadace nesmí být v průběhu svého působení ve správní radě členem statutárního či kontrolního orgánu 

právnické osoby, která je příjemcem 

příspěvku nadace. 

4. Funkční období členů správní rady je tříleté. 

5. Funkci člena správní rady lze zastávat nepřetržitě nejvíce ve třech po sobě jdoucích funkčních 

obdobích. Po uplynutí funkčního období se vždy obměňuje  1/3 členů správní rady. Opakovaný výkon 

funkce ve správní radě lze započít nejdříve jeden rok poté, kdy skončilo předcházející funkční období.  

6. Zanikne-li členovi správní rady členství před uplynutím jeho funkčního období, jmenuje správní rada 

nového člena, jehož funkční období skončí dnem, k němuž by skončilo funkční období jeho 

předchůdce. 

7. Členství ve správní radě zaniká 

 uplynutím funkčního období; 

 úmrtím; 

 odstoupením z funkce na základě písemné rezignace; 

 odvoláním v případě, že se člen správní rady více než 3x v roce nezúčastnil jejího 

zasedání; 

 odvoláním z důvodů prokazatelného konfliktu zájmů; 

 odvoláním v případě závažného či opakovaného porušení zákona, statutu nebo etického 

kodexu Nadace. 

8. Pro odvolání člena správní rady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Správní 

rada v takovém případě kooptuje nového člena. 

9. Do výlučné působnosti správní rady nadace patří: 



 vydat statut nadace a rozhodovat o jeho změnách; 

 vydat vnitřní organizační předpisy nadace; 

 schvalovat rozpočet na kalendářní rok a jeho změny; 

 schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace; 

 volit nové členy správní rady, dozorčí rady, rozhodovat o odvoláni člena správní rady, dozorčí 

rady Nadace, přestanou-li splňovat podmínky členství, funkce nebo podmínky stanovené etickým 

kodexem Nadace 

 v případě potřeby zřizovat odborná poradní grémia a jmenovat jejich členy; 

 jmenovat a odvolávat ředitele nadace a stanovovat jeho plat; 

 stanovit odměny za výkon funkce člena správní a dozorčí rady nadace; 

 rozhodovat o sloučení nadace; 

 rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního jmění za podmínek stanovených zákonem č. 

210/2002 Sb. 

 rozhodovat o změně věcné skladby nadačního jmění v souladu s cíli nadace;  

 rozhodovat o udělení nadačních příspěvků; 

 jmenovat správní a dozorčí rady Nadací zřízených obecně prospěšných společností. 

 udělovat předchozí souhlas se zcizením nebo zatížením nemovitého majetku vloženého či 

darovaného nadací jako zakladatelem do nadací zřízených obecně prospěšných 

společností                                                                

 

10. Správní radu svolává a zasedání řídí její předseda. Požádá-li alespoň třetina jejích členů o mimořádné 

zasedání, je povinností předsedy zasedání svolat. 

11. První zasedání nově zvolené správní rady svolává ředitel nadace a řídí je až do okamžiku, kdy správní 

rada zvolí svého předsedu a místopředsedu. 

 

12. Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Člen správní rady, 

který se nemůže jednání zúčastnit, může ke stanovenému problému jednání doručit předsedovi správní 

rady své písemné stanovisko, popřípadě písemně zmocnit jiného člena k hlasování. 

13. V neodkladných záležitostech může předseda správní rady a ředitel zajistit rozhodnutí per rollam. 

14. O zasedáních správní rady včetně rozhodnutí per rollam se pořizují písemné zápisy, které podepisuje 

předseda nebo místopředseda (příp. ten, kdo řídil schůzi)  

15. Správní rada může odvolat předsedu nebo místopředsedu, avšak jejich členství ve správní radě zůstává 

zachováno. Odvolaný předseda nebo místopředseda pokračuje ve výkonu funkce až do volby svého 

nástupce, pokud rada nerozhodne jinak. 

16. K přijetí rozhodnutí je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů správní rady  

pokud není tímto Statutem určeno jinak. 

Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů : 

a. o změně Statutu Nadace 

b. o sloučení Nadace s jinou nadací či nadačním fondem nebo o zrušení Nadace 

c. o vydání a změně řádů Nadace a jiných interních předpisů Nadace 

d.  o jmenování a odvolání ředitele Nadace 

e. o majetkových účastech v obchodních společnostech, pokud to zákon připouští a 

umožňuje, a o výkonu práv z tohoto vyplývajících, zejména o zastupování Nadace v těchto 

společnostech, 

f. o schválení roční účetní závěrky Nadace a výroční zprávy, 

g. o získání movitého i nemovitého majetku a jeho odprodeji mimo případy obvyklého 

hospodaření upravené vnitřním řádem, 

h. o zřízení dalších orgánů Nadace, 

i. o zřizování nadací  a obecně prospěšných společností  vč. majetkových vkladů a       

zastupování   zastupování Nadace v nich, vč. udělování předchozího souhlasu se zcizením 

nebo zatížením  nemovitého majetku vloženého či darovaného Nadací jako zakladatelem 
do Nadací zřízených obecně prospěšných společností  

       Hlasovací právo členů správní rady je rovné, avšak při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

              

17. Za nadaci jednají jednotliví členové správní rady, a to nejméně dva společně. 
18. Podepisování za Nadaci se děje tak, že k názvu Nadace připojí svůj podpis předseda správní rady nebo jiný 

člen správní rady jím pověřený. 
19. Za Nadaci může jednat i zmocněnec na základě plné moci vystavené předsedou správní rady. 
20. Členy správní rady navrhují autoři děl výtvarného umění, sdružení výtvarných umělců mající právní 

subjektivitu, případně skupiny těchto sdružení. Při konečné volbě platí zásada, že nejméně 2/3 členů 



správní rady musí vždy tvořit autoři děl výtvarného umění a 1/3 může být tvořena jinými subjekty, 

zejm. významnými osobnostmi společenského života. 
 

Článek VII. 

Dozorčí rada 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace a její funkční období je tříleté. 
2. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, která je způsobilá 

k právním úkonům a není k Nadaci v pracovněprávním či obdobném vztahu. 
3. Dozorčí rada zejména: 

 a. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a 
správnost účetnictví vedeného Nadací, 

 b. přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, 
 c. dohlíží na to, zda Nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou  

a statutem Nadace, 
 d. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, 
 e. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. 
 f.    je oprávněna podat správní radě návrh na odvolání ředitele nadace. 

 
4. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti oprávněna zejména: 

a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadace, 
b. svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadace, pokud tak 

neučiní předseda správní rady. 
5. Dozorčí rada a její jednotliví členové mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být 

uděleno slovo, pokud o ně požádají. 
6. Dozorčí rada má tři členy. 
7. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě, v komisích Nadace a s funkcí 

ředitele Nadace. 
8. Členství v dozorčí radě zaniká z důvodů vymezených zákonem č. 227/1997 Sb. 
9. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. 
10. Zasedání dozorčí rady se konají nejméně dvakrát ročně a svolává je její předseda.Předseda je 

povinen svolat mimořádné zasedáni dozorčí rady, požádá-li o to písemně kterýkoli její člen nebo 
správní rada. V případě, že tak neučiní, svolá zasedání dozorčí rady kterýkoli její členy  

11. Členové dozorčí rady přijímají společně usnesení. Případný rozdílný názor každého z členů dozorčí 
rady musí být zaprotokolován. 

 

Článek VIII 

Ředitel Nadace 

 

1. Výkonným orgánem nadace je ředitel, který jedná jménem nadace ve všech věcech, kdy byl k jednání 

zmocněn na základě statutu nadace, nebo rozhodnutím správní rady nadace. Ředitel řídí provozní 

kancelář nadace. Ředitel nadace podepisuje za nadaci tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu 

nadace připojí svůj podpis. 

2. Ředitel Nadace zejména: 
 

a) odpovídá za realizaci usnesení správní rady; 
b) připravuje jednání správní rady; 
c) zúčastňuje se s hlasem poradním zasedání správní rady; 
d) stanoví vnitřní organizační strukturu kanceláře nadace; 
e) řídí, koordinuje a kontroluje činnost nadace v majetkové, ekonomické a personální oblasti; 
f) předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření nadace, zpracovává roční účetní 

závěrku za předchozí rok, předkládá správní radě návrh výroční zprávy a návrh finančního 
plánu na kalendářní rok; 

g) v souladu s usneseními správní rady uzavírá a vypovídá smlouvy zejména v oblasti 
pracovně právní, občansko právní a obchodně právní; 

h) připravuje pro správní radu (či jí jmenované poradní grémium) podklady pro 
konkursní řízení na poskytnutí nadačního příspěvku. 

3. Ve svých pravomocích je ředitel omezen pouze ve statutu vyjmenovanými pravomocemi správní rady. 

4. Za svoji činnost odpovídá ředitel podle obecně závazných předpisů. 

5. Ředitel nadace je plně odpovědný za správu nadačního jmění a v souvislosti s touto funkcí má s 

Nadací  podepsánu příslušnou dohodu o hmotné odpovědnosti. 

6. Správní rada odvolá ředitele v případě, že: 

7. 
a) byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům 

byla omezena; 
b) není schopen pro nemoc funkci vykonávat; 
c) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce 



ředitele nebo pro úmyslný trestný čin; 
d) vyjádří-li mu hlasováním nedůvěru správní rada Nadace. 

 
 

Článek IX. 

Realizace cílů Nadace 

 

1. Správní rada každoročně schvaluje plán činnosti Nadace. 
2. Součástí plánu činnosti je rozpočet Nadace. V rozpočtu musí být uvedeny předpokládané příjmy 

 a plánované výdaje. Ve výdajích musí být vyčísleny zvlášť náklady související se správou Nadace a 
zvlášť náklady na realizaci cílů Nadace. 

 
3. Rozpočet s uvedenými podklady musí být členům správní rady doručen nejpozději čtrnáct dnů před 

jednáním rady. 
4. Stejným způsobem jako v odst. 3. musí být členům správní rady předložen i přehled o činnosti  

a hospodaření za uplynulý rok, včetně účetní závěrky. 
 

Článek X. 

Hospodaření Nadace 

 

1. Majetek Nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek. 

2. Nadace používá k dosahování účelu, pro který byla zřízena, výnosu z nadačního jmění a ostatní 

majetek Nadace 

3. Nadace může poskytovat prostředky podle odst. 2 na nadační příspěvky a k úhradě nákladů 

souvisejících se správou Nadace. 

4. Nadační příspěvek je možno poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám pouze k účelům 

vymezeným v čl..II tohoto Statutu a za podmínek obsažených v čl. IV tohoto Statutu. 

5. Náklady související se správou Nadace vede Nadace odděleně od nadačních příspěvků. 

6. Náklady souvisejícími se správou Nadace se rozumí náklady na udržení a zhodnocení majetku Nadace 

náklady na propagaci účelu Nadace a náklady související s provozem Nadace, včetně odměn za výkon 

funkce člena správní rady a dozorčí rady. 

7. Celkové roční náklady Nadace související se správou Nadace nesmi převýšit 30% nadačního jmění 

podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. 

 

Článek XI. 

Účetnictví Nadace 

 

1. Nadace vede účetnictví podle zvláštních předpisů. 

2. Roční závěrka Nadace musí být ověřena auditorem. 

 

Článek XII. 

Výroční zpráva 

 

1. Nadace vydává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do konce l.pololetí následujícího 

roku. 

2. Výroční zpráva obsahuje podrobný přehled o činnosti Nadace za uplynulý kalendářní rok a její 

zhodnocení. 

3. Součástí výroční zprávy je: 

a. roční účetní závěrka a výrok auditora, 

b. přehled majetku Nadace, 

c. údaje o použití majetku Nadace, 

d. přehled darů, jež byly Nadaci poskytnuty, 

e. přehled příspěvků, jež Nadace poskytla fyzickým a právnickým osobám 
f) samostatná kapitola o správě příspěvků z NIF. 

 

Článek XIII. 

Způsoby majetkového vypořádání při zániku Nadace 

 

V případě zrušení Nadace provede likvidaci majetkové podstaty likvidátor. Likvidátora jmenuje správní rada. Pokud 
po úhradě všech pohledávek a jiných nároků vůči Nadaci zbudou nějaké prostředky, likvidátor převede tento 
majetkový zůstatek na Nadaci Český fond architektury se sídlem Praha l, Betlémské nám. 5a, IČ: 67984312.  
V případě, že by tento převod nemohl být realizován, likvidátor naloží se zbylými prostředky v souladu se 
zákonem. Předložením zprávy o ukončení likvidace Nadace správní radě končí činnost likvidátora a všech orgánů 



Nadace. Nadace pak zaniká výmazem z rejstříku u rejstříkového soudu. 
 

Článek XIV 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
Statut byl schválen správní radou nadace dne 8.7.2013. Tímto dnem se ruší všechna předchozí znění 

statutu. 

Praha, dne 8.7.2013 

 

 

                                                    Prof. ak. soch. Petr S i e g l 

                                    předseda správní rady Nadace českého výtvarného umění  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


