STATUT
Fondu Terasa Rudolfinum
při Nadaci Občanského fóra
(dále jen „Statut“)
I.
Zřízení Fondu
1. Nadace Občanského fóra, se sídlem Štěpánská 61, 110 00 Praha 1, IČO: 006 76 187, zapsaná v nadačním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 70 (dále jen „Nadace OF“ či „Zřizovatel“)
zřizuje tímto statutem Fond Terasa Rudolfinum (dále jen „Fond“). S účinností od data vydání tohoto
Statutu se jím řídí nakládání s prostředky Fondu. Fond není samostatnou právnickou osobou, a tudíž
nemá právní osobnost ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Fond je zřízen Zřizovatelem z prostředků poskytnutých nebo
zprostředkovaných společností Arcona Capital Czech Republic s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 242 24 979, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. C 190345 (dále jen „Arcona Capital“), Nadací OF nebo Českou filharmonií,
státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky, IČO: 000 23 264, se sídlem Alšovo
nábřeží 79/12, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Česká filharmonie“) a po dohodě těchto osob
v souladu se Statutem Nadace Občanského fóra, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto Statutu (dále jen „Statut
OF“).
2. Nadace OF povede o prostředcích Fondu samostatnou účetní evidenci, kterou kdykoliv na vyžádání
zpřístupní dárcům Fondu. O darech do Fondu, prostředcích ve Fondu a způsobu jejich užití bude Nadace
OF informovat samostatně v rámci své výroční zprávy.
II.
Poslání Fondu
1. Posláním tohoto Fondu je napomoci zvelebení národní kulturní památky Rudolfinum, a to především,
nikoli však výhradně, shromážděním finančních prostředků na rekonstrukci střechy/terasy Rudolfina a
na její zpřístupnění veřejnosti (dále jen „Projekt“). Zřizovatel, Arcona Capital a Česká filharmonie
uzavřeli za účelem realizace Projektu dohodu o společném záměru „Terasa Rudolfinum“, která
deklaruje, že je Projekt veřejným zájmem, načež jej blíže specifikuje.
2. V souladu s posláním Fondu jsou prostředky z Fondu poskytovány zejména na následující účely:
a) financování Projektu;
b) financování dalších opatření, která zvelebí národní kulturní památku Rudolfinum a zachová ji pro
příští generace.
III.
Otevřenost Fondu
1.

Fond se zřizuje jako otevřený. V souladu s tím do něj mohou k plnění jeho poslání poskytovat dary třetí
osoby – soukromé osoby, obchodní společnosti, nadace a další, jakožto dárci, a to vždy na základě
darovací smlouvy mezi Nadací OF a příslušným dárcem.

2.

Dary do Fondu budou přijímány jak na základě dárcovských vztahů, tak i on-line prostřednictvím profilu
Fondu na webových stránkách Nadace OF www.nadaceof.cz. Profil bude zřízen Nadací OF s odkazem
na prezentaci Projektu na https://www.ceskafilharmonie.cz/pomozte-nam-ozivit-terasu-rudolfina/ a
bude k dispozici dárcům po dobu trvání Fondu.

3.

Nadace OF si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvek do Fondu, pokud by měla obavu z etického
konfliktu se svým posláním.
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IV.
Nakládání s prostředky Fondu
1. Prostředky Fondu mohou být použity pouze k naplňování jeho poslání a v souladu s tímto Statutem.
Zřizovatel je oprávněn používat k naplňování účelu Fondu veškeré prostředky Fondu, tj. dary do Fondu
vložené včetně výnosů z těchto darů. Zřizovatel neodpovídá za to, že se do Fondu nepodaří shromáždit
dostatek prostředků k realizaci Projektu.
2. Prostředky z Fondu jsou Zřizovatelem poskytovány fyzickým nebo právnickým osobám za předpokladu,
že tyto prostředky budou použity výhradně k účelům odpovídajícím obecně prospěšným cílům a poslání
Fondu dle tohoto Statutu. Arcona Capital i Česká filharmonie, pokud se stanou příjemci jakýchkoliv
prostředků z Fondu, zaručují a odpovídají za to, že tyto prostředky budou jimi či jejich smluvními
partnery využity hospodárně a transparentně, výlučně k účelům odpovídajícím obecně prospěšným
cílům a poslání Fondu dle tohoto Statutu. Takové využití jsou povinni prokázat a na požádání umožnit
Zřizovateli kontrolu postupu realizace Projektu a řádného využití prostředků z Fondu.
3. Způsob poskytování příspěvků z Fondu schvaluje správní rada Nadace OF v souladu se svým Statutem
OF. Prostředky z Fondu budou v zásadě poskytovány jednorázově nebo na bázi prostavěnosti dle
jednotlivých etap realizace Projektu, prokázané protokoly potvrzenými Českou filharmonií. Zástupci
České filharmonie a zástupci Arcona Capital mají právo přístupu na jednání správní rady Nadace OF
věnované rozhodování o prostředcích z Fondu a právo navrhovat způsob poskytnutí příspěvků z Fondu,
jakož i vyjadřovat se k poskytování prostředků z Fondu. Zástupci České filharmonie a zástupci Arcona
Capital mohou sami navrhnout konkrétní dobročinné užití výnosů Fondu v souladu s jeho posláním.
Nadace OF není takovým návrhem vázána zejména v případě, kdy je navržené užití v rozporu s OZ,
daňovými zákony či je v zásadním konfliktu s posláním Nadace OF.
4. Prostředky poskytnuté z Fondu mají charakter nadačního příspěvku. Pro poskytování prostředků
z Fondu, jakož i jejich kontrolu a ostatní otázky, se použijí ustanovení Statutu OF, zejména pak čl. XI
ohledně podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, v podrobnostech neupravených Statutem OF
se použijí ustanovení tohoto Statutu. Ve smyslu Statutu OF má Nadace OF právo na kontrolu užití
poskytnutých nadačních příspěvků.
5. Zřizovatel je oprávněn použít až 5 % z hodnoty finančních prostředků Fondu. Část prostředků uhradí
náklady spojené se správou Fondu a druhá část bude využita na přímou grantovou podporu projektů v
programech obnovy Opomíjených památek a Památek a zdraví. Nadace OF poskytuje granty na
záchranu drobných památek místního významu a obnovu historických budov, ve kterých jsou
provozovány sociální a zdravotní služby již od roku 1996.
6. V případě, že Projekt bude po dobu trvání Fondu zrušen nebo se nepodaří do doby uvedené v čl. V.1
tohoto Statutu vybrat požadované množství peněz, zavazuje se Nadace OF vrátit poskytnuté příspěvky
z Fondu zpět dárcům Fondu.
V.
Doba trvání Fondu
1. Fond se zřizuje na dobu určitou, a to do 31. 12. 2023. Po uplynutí tohoto data dojde k jeho zániku a
likvidaci. Ohledně likvidace se přiměřené použije ustanovení následujícího odstavce.
2. Naplňování filantropických cílů Fondu je ve smyslu tohoto Statutu přímo závislé na aktivní účasti a
zapojení zástupců České filharmonie a zástupců Arcona Capital. Pokud Arcona Capital či Česká
filharmonie, případně jejich pověření zástupci, nejsou k dispozici pro rozhodování, či pokud po dobu
alespoň dvanácti (12) měsíců nebudou poskytovat součinnost nutnou k distribuci výnosů z Fondu, či o
činnost Fondu po dobu alespoň dvanácti (12) měsíců neprojeví zájem, může správní rada Nadace OF
iniciovat jednání s Arcona Capital a Českou filharmonií o likvidaci Fondu. Pokud Arcona Capital či Česká
filharmonie na výzvu k jednání nezareaguje během následujících šesti (6) měsíců, může správní rada
Nadace OF přistoupit k jednostrannému rozhodnutí o likvidaci Fondu. Likvidační zůstatek Fondu bude
použit k naplňování obecně prospěšných cílů Nadace OF, a to tak, že bude maximálně respektovat
poslání Fondu Projektu.
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Příloha č. 1 – Statut Nadace OF

Za Nadaci Občanského fóra

V Praze dne ___________

________________________________________
Dagmar Havlová, CSc., předsedkyně správní rady

Za Českou filharmonii
V Praze dne ___________

________________________________________
David Mareček, generální ředitel

Za Arcona Capital Czech Republic s.r.o.
V Praze dne ___________

________________________________________
Guy St John Barker, jednatel
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Příloha č. 1
Statut Nadace Občanského fóra
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