Statut Nadačního fondu HYUNDAI

ve znění účinném od 9. června 2014

I.

Název a sídlo:
1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond HYUNDAI (dále jen "nadační fond"). Nadační fond
byl zřízen na základě Zakládací listiny Nadačního fondu Hyundai ze dne 7.2.2007
zaregistrované dne 13.3.2007 u Krajského soudu v Ostravě. Zřizovatelem nadačního fondu je
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. se sídlem Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai
700/1, 739 51 Nižní Lhoty, IČ 27773035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41484
2. Sídlo nadačního fondu je Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty.
3. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou.

II.

Účel nadačního fondu
1. Nadační fond byl založen na základě Deklarace porozumění (dále jen „Deklarace
porozumění“),
uzavřené
dne
3.11.2006
mezi
zřizovatelem
nadačního
fondu,
Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou na podporu investic
a podnikání Czechinvest a občanskými sdruženími Ekologický právní servis se sídlem v Táboře,
Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČ 653 414 90, Beskydčan – sdružení pro obnovu a udržení
kvality prostředí Moravskoslezských Beskyd se sídlem Muchovice 393, 739 14 Ostravice, Půda
pro život se sídlem Nošovice 35, 739 51 Dobrá a Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu se
sídlem Cejl 48/50, 602 00 Brno.
2. Účelem nadačního fondu je účinná podpora občanské společnosti a komunitních programů,
zejména projektů přispívajících k ochraně a zlepšení životního prostředí, projektů vedoucích ke
zvýšení povědomí o životním prostředí a jeho ochraně či projektů propagujících životní
prostředí s cílem zaujmout širokou veřejnost.

III.

Majetek nadačního fondu a způsob jeho použití
1. Majetek nadačního fondu tvoří počáteční vklad zřizovatele ve výši 5.000.000,- Kč a dále
zejména:
-

nadační dary zřizovatele poskytované v souladu s Deklarací porozumění
výnosy z majetku nadačního fondu

-

nadační dary od fyzických a právnických osob
dědictví ve prospěch nadačního fondu

2. K plnění účelu nadačního fondu lze použít veškerý jeho majetek.
3. K plnění účelu nadačního fondu poskytuje nadační fond nadační příspěvky fyzickým osobám a
právnickým osobám registrovaným v České republice v souladu s českým právním řádem.
Nadační příspěvky jsou poskytovány v rámci jednotlivých grantových programů vyhlašovaných
nadačním fondem.
4. Nadační fond k plnění svého účelu může realizovat také vlastní projekty.

5. Majetek nadačního fondu lze použít k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního
fondu.
6. Majetek nadačního fondu lze použít pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými
tímto Statutem a zákonem o nadacích. Majetek nadačního fondu nesmí být vynaložen ve
prospěch osob, jejichž činnost je v rozporu s účelem nadačního fondu nebo cíli občanských
sdružení vyjádřených v čl. 14 Deklarace porozumění.
7. Oprávnění rozhodovat o jakékoliv dispozici s majetkem nadačního fondu má výlučně správní
rada nadačního fondu, není-li tímto statutem stanoveno jinak. Samostatně nakládat
s majetkem nadačního fondu má oprávnění i ředitel nadačního fondu nebo 3. osoba písemně
zmocněná správní radou plnou mocí, a to v rozsahu stanoveném v této plné moci.

IV.

Poskytování nadačních příspěvků
1. Nadační příspěvky jsou poskytovány v rámci jednotlivých grantových programů vymezených
nadačním fondem, a to na základě rozhodnutí správní rady nadačního fondu. Tuto pravomoc
nemůže správní rada delegovat.
2. Nadační příspěvek může být nadačním fondem poskytnut na základě písemné žádosti, která
musí být žadatelem zpracována a doložena v souladu s podmínkami stanovenými k
jednotlivému grantovému programu správní radou nadačního fondu. Pokud jsou podmínky
těchto grantových programů vyhlašovány, děje se tak jejich zveřejněním na Internetu a jiným
vhodným způsobem, např. v tisku nebo v materiálech nadačního fondu.
3. Veškeré nadační příspěvky mohou být poskytnuty příjemcům pouze na základě písemné
smlouvy, která musí obsahovat, kromě náležitostí stanovených obecně závazným právním
předpisem, konkrétní vymezení účelu poskytnutí prostředků a způsobu použití těchto
prostředků a dále závazek příjemce nadačního příspěvku, že v případě nesplnění dohodnutých
podmínek vrátí nebo nahradí přijaté prostředky v plné výši. Smlouva dále musí obsahovat
závazek příjemce nadačního příspěvku prokázat na požádání nadačního fondu, jakým
způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek použit.
4. Dozorčí rada vydá z podnětu člena správní nebo dozorčí rady stanovisko k rozhodnutí správní
rady o poskytnutí nadačního příspěvku. Dozorčí rada je přitom oprávněna uvážit veškeré
okolnosti. Pokud dozorčí rada nevydá ve stanovené lhůtě souhlasné stanovisko, rozhodnutí
správní rady nenabude platnosti.
5. O rozhodnutí nadačního fondu musí být žadatel po marném uplynutí lhůty k vydání stanoviska
dozorčí rady bez zbytečného odkladu písemně informován.
6. Na zasedání, na kterém se rozhoduje o poskytnutí nadačních příspěvků, je členům správní
rady, příp. dozorčí rady a ředitele nadačního fondu, pokud se tito zasedání účastní, k dispozici
plný text každého projektu a veškerá přiložená dokumentace.
4. Při posuzování předložených žádostí o nadační příspěvek má správní rada právo konzultovat
další osoby nebo si objednat vypracování posudků.
5. Podrobnější pravidla poskytování nadačních příspěvků upraví vnitřní předpis. Vnitřní předpis
musí obsahovat vymezení žadatelů, kteří jsou oprávněni žádat o poskytnutí nadačního
příspěvku, vymezení území, ve kterém musí být projekty realizovány, a vymezení zaměření
podporovaných aktivit. Vnitřní předpis také stanoví lhůty vydání stanoviska dozorčí rady.

V.

Náklady související se správou nadačního fondu
1. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména všechny nákladyna udržení,
zhodnocení a navyšování majetku nadačního fondu, podporu a propagaci účelu zřízení
nadačního fondu, náklady související s provozem nadačního fondu, včetně mezd jeho
zaměstnanců a náhrad výdajů vzniklých při výkonu funkcí v orgánech nadačního fondu, a
náklady související s realizací výběrových řízení příjemců nadačních příspěvků. Náklady

související se správou nadačního fondu musí nadační fond vést ve svém účetnictví odděleně
od nadačních příspěvků.
2. Celkové roční náklady související se správou nadačního fondu nesmí překročit 18% z majetku
nadačního fondu podle jeho stavu k 31.12. téhož roku.

VI.

Hospodaření a vedení účetnictví
1. Nadační fond 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 (s výjimkou prvního roku činnosti nadačního fondu, kdy
musí být plán činnosti i rozpočet schválen do 31.5.2007).
3. Provádět změny v plánu činnosti a v rozpočtu v průběhu rozpočtového období je v kompetenci
správní rady.
4. Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních předpisů.
5. Roční účetní závěrka hospodaření nadačního fondu musí být ověřena nezávislým auditorem a
závěr auditu, stejně jako výroční zpráva obsahující skutečnosti ve smyslu ustanovení § 25
zákona, musí být každoročně uloženy ve sbírce listin, kterou vede Krajský soud v Ostravě.

ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU
VII.

Správní rada

1. Správní rada je nejvyšším správním a řídícím orgánem nadačního fondu. Správní rada je
statutárním orgánem nadačního fondu. Spravuje jeho majetek, řídí jeho činnost, rozhoduje o
všech jeho záležitostech s výjimkou věcí, které na základě plné moci výslovně svěřila do
působnosti ředitele nadačního fondu nebo 3. osoby nebo které v souladu se zákonem patří
nebo byly tímto statutem svěřeny do působnosti jiného orgánu nadačního fondu.
2. Správní rada je usnášení schopna, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí
rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Při
rozhodování ve věcech uvedených dále v odstavci 8) pod písm. a), b), g), i) j) k) a m), je
třeba k přijetí rozhodnutí správní rady souhlasu všech jejích členů. Ve výjimečných případech
může předseda správní rady nebo z jeho pověření ředitel nadačního fondu zajistit rozhodnutí
správní rady v určité věci "per rollam". Podmínkou platnosti takového rozhodnutí je, že k dané
věci se vyslovili všichni členové správní rady, a je zahrnuto do zápisu z následujícího jednání
správní rady. Předseda správní rady nebo pověřená osoba je povinna zajistit rozhodnutí
správní rady „per rollam“, když o to požádá kterýkoliv člen správní rady. Podrobnější
podmínky pro rozhodnutí „per rollam“ mohou být stanoveny vnitřním předpisem.
3. Správní rada má čtyři členy. Jejím členem může být každá fyzická osoba splňující podmínky
stanovené v § 11 odst. 2) až 4) zákona. Funkční období členů správní rady je dvouleté,
přičemž opětovné jmenování za člena správní rady je možné. Členství ve správní radě se
automaticky obnovuje v případě, když organizace oprávněné jmenovat členy správní rady
tohoto svého práva ve stanovené lhůtě nevyužijí. Členství ve správní radě je čestné. Členům
správní rady nenáleží odměna za výkon jejich funkce.
4. Členství ve správní radě vzniká jmenováním, a to následujícím způsobem:
-

-

jeden člen správní rady je jmenován zřizovatelem, případně jeho nástupcem nebo
mateřskou společností zřizovatele, společností Hyundai Motor Company se sídlem
v Koreji.
jeden člen správní rady je jmenován Moravskoslezským krajem.

- dva členy jmenují občanská sdružení uvedená v čl. II. zakládací listiny případně jejich
právní nástupci, přičemž jednoho člena jmenuje občanské sdružení Ekologický právní servis
případně jeho nástupce a druhého člena po vzájemné dohodě ostatní občanská sdružení.
5. Před uplynutím funkčního období člena správní rady nebo do jednoho měsíce po jeho
odstoupení, úmrtí či odvolání jmenují osoby k tomu příslušné dle předchozího článku nového
člena.
6. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, písemným odstoupením,
úmrtím, odvoláním správní radou. Správní rada odvolá svého člena, přestane-li splňovat
podmínky členství nebo porušil-li závažným způsobem anebo opakovaně povinnosti vyplývající
ze zákona či z tohoto statutu. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena do jednoho
měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději však do šesti měsíců ode
dne, kdy důvod nastal. Dozorčí rada je povinna do 7 dnů vydat stanovisko ke každému
odvolání člena správní rady a důvodům jeho odvolání uvedených správní radou. Jednání o
stanovisku se musí účastnit všichni členové dozorčí rady. Stanovisko dozorčí rady je pro
správní radu závazné. Pokud dozorčí rada neshledá pro odvolání stejné důvody jako správní
rada, nicméně by byla názoru, že člen, o kterém se jedná, by měl být odvolán ze zákonem
daných důvodů, nezakládá to důvod pro neschválení odvolání.
7.

Odvolat člena správní rady může také osoba příslušná k jeho jmenování dle odst. 4 tohoto
článku, a to písemně na adresu nadačního fondu. Procedura stanovená v odst. 4 se použije
obdobně. Takové odvolání potvrdí správní rada na své nejbližší schůzi.

8. Do výlučné působnosti správní rady patří:
a) vydat statut nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách,
b) měnit zakládací listinu v souladu s postupem v ní stanoveným,
c) schvalovat rozpočet a jeho změny,
d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření
nadačního fondu,
g) vyhlašovat grantové programy nadačního fondu
h) rozhodovat o odvolání člena správní rady a dozorčí rady
i)jmenovat a odvolávat ředitele nadačního fondu a stanovit jeho odměnu
j) prostřednictvím plné moci určit pravomoci a kompetence ředitele nadačního fondu
nebo třetí osoby k dlouhodobému nebo opakovanému zajištění činností souvisejících s
realizací účelu nadačního fondu a jeho správou
k) vydávat vnitřní předpisy a rozhodovat o jejich změnách
l) rozhodovat o poskytnutí nadačních příspěvků
m) rozhodovat o sloučení nadačního fondu s jiným nadačním fondem nebo nadací
nebo o zrušení nadačního fondu,
n) rozhodnout o odmítnutí nadačního daru
o) prostřednictvím plné moci určit pravomoci a kompetence třetí osoby k zajištění
úkonu souvisejícího s realizací účelu nadačního fondu a jeho správou
Správní rada si může vyhradit rozhodování i v dalších otázkách souvisejících s činností
nadačního fondu včetně těch, ve kterých je na základě plné moci udělené správní radou
oprávněn rozhodnout nebo jednat ředitel nadačního fondu nebo 3. osoba. V každé plné moci
udělené správní radou musí být uvedeno toto její omezení.
9. Správní rada je povinna projednat věci předložené jí kterýmkoliv členem dozorčí rady nebo
ředitelem nadačního fondu, a to nejpozději na svém nejbližším zasedání.
10. Správní rada je povinna neprodleně informovat o všech svých rozhodnutích dozorčí radu a
poskytnout jí s tím související podklady.
11. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu. Funkční období prvního předsedy je šest
měsíců, o délce funkčního období dalších předsedů rozhodne správní rada při jejich
jmenování. Předseda správní rady svolává a řídí její jednání, které se koná nejméně jedenkrát
do roka. Předseda správní rady je povinen svolat mimořádné jednání správní rady, požádá-li o
to písemně kterýkoliv její člen nebo dozorčí rada. Pokud tak neučiní do jednoho měsíce, může
jednání svolat kterýkoliv člen správní rady. Pozvánky na schůzi musí být členům správní rady,
dozorčí rady a řediteli nadačního fondu rozeslány elektronickou formou nejpozději 2 týdny

před termínem konání. O jednání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje její
předseda nebo z jeho pověření ředitel nadačního fondu. Oprávnění a povinnosti předsedy
správní rady týkající se svolávání jednání mohou být na základě plné moci udělené správní
radou vykonávány také ředitelem nadačního fondu. Předseda správní rady nemá rozhodující
hlas při rovnosti hlasů v rozhodování správní rady.
12. Dozorčí rada je oprávněna z vlastního podnětu zrušit kterékoliv rozhodnutí správní rady nebo
ředitele nadačního fondu nebo 3. osob pověřených správní radou z důvodu rozporu rozhodnutí
s účelem nadačního fondu v souladu s ustanovením čl. IX.5 tohoto statutu. Dozorčí rada
přihlédne k širším dopadům rozhodnutí, zejména s ohledem na ustanovení čl. III.6 Statutu.
Dozorčí rada je povinna rozhodnout o platnosti rozhodnutí vždy, když o to zažádá člen správní
rady. Návrh i rozhodnutí dozorčí rady musí být vždy odůvodněné. Do doby, než dozorčí rada
rozhodne, není rozhodnutí správní rady nebo ředitele nadačního fondu nebo 3. osob
pověřených správní radou účinné a oprávněné subjekty nesmí v této věci dále jednat s
výjimkou případů, kdy hrozí vznik velké a nenapravitelné újmy. Újmou se nerozumí ušlý zisk.
Podstatou a důvody rozhodnutí dozorčí rady jsou oprávněné subjekty vázány.
13. Každý člen správní rady jmenovaný občanskými sdruženími může uplatnit v souladu s čl. 14.
Deklarace porozumění právo veta vůči všem rozhodnutím správní rady, ředitele nadačního
fondu nebo 3. osob pověřených správní radou, která by mohla být v zásadním rozporu s cíli
občanských sdružení. Za taková rozhodnutí se považují zejména rozhodnutí, která by přímo
nebo nepřímo vedla k:

VIII.

–

podpoře nebo propagaci politických stran nebo jednotlivých politiků

–

podpoře nebo propagaci činností, které by mohly negativně zasáhnout životní prostředí,
jakož i subjektů, jejichž činnost negativně zasáhla životní prostředí nebo jež z takové
činnosti získaly prospěch

–

podpoře nebo propagaci činností, které by mohly negativně zasáhnout lidská práva, jakož
i subjektů, jejichž činnost negativně zasáhla lidská práva nebo jež z takové činnosti získaly
prospěch

–

omezení účasti veřejnosti na rozhodování státní správy, např. realizací staveb spojených s
nerozhodnutou veřejnou otázkou

–

podpoře nebo propagaci sportovních, rekreačních nebo turistických aktivit, které by mohly
mít negativní dopad na životní prostředí

–

zmírňování bezprostředních negativních dopadů na životní prostředí v územní působnosti
nadačního fondu, za které by měl nést právní odpovědnost jejich přímý původce

–

podpoře obcí, které by navrhované aktivity mohly vzhledem ke svým možnostem
realizovat i bez příspěvku nadačního fondu.

–

zavádění nepůvodních rostlinných nebo živočišných druhů do přírody

–

podpoře nebo propagaci myslivosti

–

podpoře nebo propagaci aktivit zaměřených proti výstavbě obnovitelných zdrojů energie

–

propagaci jiných subjektů než vlastního nadačního fondu

–

podpoře nacionalismu a xenofobie

Způsob jednání jménem nadačního fondu

1. Za nadační fond jedná ve všech věcech, vyjma těch, které byly na základě plné moci svěřeny
řediteli nadačního fondu nebo třetí osobě, správní rada nadačního fondu tak, že k vytištěnému
nebo napsanému názvu nadačního fondu připojí své podpisy vždy dva členové správní rady
nadačního fondu, a to jeden jmenovaný zřizovatelem a jeden jmenovaný občanskými
sdruženími ve smyslu čl. II zakládací listiny.

IX.

Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu. Dozorčí rada má čtyři členy. Jejím
členem může být každá fyzická osoba splňující podmínky stanovené v § 11 odst. 2) až 4)
zákona, která současně není členem jiného orgánu nadačního fondu. Funkční období členů
dozorčí rady je dvouleté, přičemž opětovné jmenování za člena dozorčí rady je možné.
Členství v dozorčí radě se automaticky obnovuje v případě, když organizace oprávněné
jmenovat členy dozorčí rady tohoto svého práva ve stanovené lhůtě nevyužijí. Členství v
dozorčí radě je čestné. Členům dozorčí rady nenáleží odměna za výkon jejich funkce.
2. Pro jmenování, výkon funkce a ukončení činnosti člena dozorčí rady se použijí pravidla pro
členy správní rady, uvedená v čl. VII. 4 až VII.6.
3. Dozorčí rada zejména:
-

kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků

-

kontroluje správnost účetnictví vedeného nadačním fondem

-

přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření
nadačního fondu

-

dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem
nadačního fondu

-

upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění

-

nejméně jednou ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti

4. Dozorčí rada je oprávněna zejména:
- nahlížet do účetních knih a všech ostatních dokladů a záznamů týkajících se
nadačního fondu
-

-

požadovat vysvětlení po členech správní rady, řediteli nadačního fondu a po
jakýchkoliv jiných osobách jednajících jménem nadačního fondu nebo nadačním
fondem zaměstnaných
svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže usoudí, že to vyžadují zájmy
nadačního fondu a pokud tak na její žádost neučiní předseda správní rady

-

účastnit se jednání správní rady s poradním hlasem, přičemž jejímu členu musí být
uděleno slovo, pokud o to požádá, a předkládat správní radě věci k projednání

-

rozhodnout o zrušení jakéhokoliv rozhodnutí správní rady, ředitele nadačního fondu
nebo 3. osob pověřených správní radou z důvodu jejich rozporu s účelem nadačního
fondu
vydat závazné stanovisko k rozhodnutí správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku
3. osobě

-

vyzvat správní radu k odvolání zmocnění uděleného řediteli nadačního fondu nebo 3.
osobě, pokud tyto osoby v rámci i mimo jednání jménem nadačního fondu jednají v
rozporu s účelem nadačního fondu, zákonem nebo tímto statutem. Správní rada je
povinna odvolání svým rozhodnutím potvrdit na svém nejbližším zasedání.

5. Dozorčí rada je povinna:
-

v souladu s čl. VII. 6 tohoto statutu do 7 dnů od vydání rozhodnutí správní rady o
odvolání člena správní rady nebo dozorčí rady vydat stanovisko k tomuto rozhodnutí

-

v souladu s čl. IV.4 tohoto statutu na žádost člena správní nebo dozorčí rady vydat
stanovisko k rozhodnutí správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku
v souladu s čl. VII.12 tohoto statutu na žádost člena správní nebo dozorčí rady
rozhodnout o zrušení rozhodnutí správní rady, ředitele nadačního fondu nebo 3. osoby
pověřené správní radou z důvodu jeho rozporu s účelem nadačního fondu

-

6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který nejméně jedenkrát ročně svolává její
jednání. Předseda je povinen svolat mimořádné jednání dozorčí rady, požádá-li o to písemně
kterýkoliv její člen nebo správní rada. O jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který
podepisuje její předseda a předá jej bez zbytečného odkladu v jednom stejnopise předsedovi
správní rady nebo řediteli nadačního fondu nebo jiné pověřené osobě, který jeho kopie dále
předá všem členům správní rady. Pro volbu a výkon funkce předsedy dozorčí rady se dále
použijí pravidla pro předsedu správní rady, uvedená v čl. VII.11.
7. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním a musí
jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.
8. Členové dozorčí rady přijímají společná stanoviska a rozhodnutí. Dozorčí rada je usnášení
schopna, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je
třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Předseda dozorčí rady nemá
rozhodující hlas při rovnosti hlasů v rozhodování dozorčí rady. Případný odlišný názor každého
z členů dozorčí rady musí být zaznamenán.
9. Ve výjimečných případech může předseda dozorčí rady nebo z jeho pověření ředitel nadačního
fondu zajistit rozhodnutí správní rady v určité věci "per rollam". Podmínkou platnosti takového
rozhodnutí je, že k dané věci se vyslovili všichni členové dozorčí rady, a je zahrnuto do zápisu
z následujícího jednání dozorčí rady rady. Předseda dozorčí rady nebo pověřená osoba je
povinna zajistit rozhodnutí dozorčí rady „per rollam“, když o to požádá kterýkoliv člen dozorčí
rady. Podrobnější podmínky pro rozhodnutí „per rollam“ mohou být stanoveny vnitřním
předpisem.

XI.

Ředitel nadačního fondu
1. Správní rada může jmenovat ředitele nadačního fondu. Ředitel nadačního fondu je odpovědný
ze své činnosti správní radě, která může rozhodnout o jeho odvolání. Ředitel nadačního fondu
realizuje rozhodnutí správní rady, zajišťuje správu nadačního fondu a řídí činnost ostatních
jeho pracovníků.
2. Ředitel jedná jménem nadačního fondu ve všech věcech, které nejsou podle zákona nebo
statutu svěřeny do výlučné pravomoci správní rady, popř. jiného orgánu nadačního fondu.
Pravomoce a působnost ředitele je vymezena plnou mocí, udělenou mu správní radou.
3. Ředitel podepisuje za nadační fond tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního
fondu připojí svůj vlastnoruční podpis.
4. Ředitel se zúčastní zasedání správní rady s hlasem poradním, přičemž mu musí být uděleno
slovo, pokud o to požádá. Ředitel má právo požádat předsedu správní rady o svolání
mimořádného zasedání správní rady a předkládat správní radě věci k projednání obdobně jako
dozorčí rada.

XII.

Zrušení a zánik nadačního fondu

1. Nadační fond se zrušuje:
-

rozhodnutím správní rady

-

rozhodnutím správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací

-

rozhodnutím soudu o zrušení nadačního fondu

-

prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro
nedostatek majetku

2. V případě zrušení nadačního fondu jmenuje správní rada likvidátora, s výjimkou případů, kdy
podle zákona jmenuje likvidátora soud.
3. Je-li to nutné k vyrovnání závazků nadačního fondu, bude v likvidaci zpeněžen nepeněžitý
majetek nadačního fondu, ale jen v míře nutné pro splnění závazků.

4. Likvidační zůstatek po vyrovnání všech pohledávek a závazků nadačního fondu nabídne
likvidátor nadaci nebo nadačnímu fondu, který má shodný nebo obdobný účel.

Schváleno na zasedání správní rady v Ostravě dne 9. června 2014.

