Statut
Nadace Občanského fóra
ve znění dodatku č. 12 ze dne 5. dubna 2017

Preambule
Nadace Občanského fóra byla založena z iniciativy tehdejšího, dnes již historického Občanského fóra, jako
nezávislá, nepolitická a nevýdělečná nadační aktivita ve prospěch obnovy české vzdělanosti, kultury a
humanismu. Od roku 1995 Nadace Občanského fóra zaměřuje své úsilí především k ochraně kulturních a
historických památek v České republice.
Nadace Občanského fóra byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována Obvodním úřadem pro
Prahu 1 pod čj. 208/92. Nadace se rozhodla dne 29. 9. 1998 v souladu s § 35, odst. 1 zák. č. 227/1997 Sb. pro
zachování právní formy nadace a jako nadace požádat o zápis do nadačního rejstříku při Krajském
obchodním soudu v Praze.
Nadace Občanského fóra je dnem 30. 12. 1998 zapsána v rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném
Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce č. 70.

Čl. I
Název a sídlo nadace
1. Název nadace zní: Nadace Občanského fóra (dále v následujícím textu pouze (nadace)
2. Sídlo nadace je v ulici Štěpánská 61, v Praze 1, PSČ 110 00
3. IČO nadace je 00676187

Čl. II
Zřizovatelé nadace
Zřizovatelem nadace byla: Společnost pro správu Nadace Občanského fóra.
IČO Společnosti pro správu Nadace Občanského fóra je 00676187.
Adresa: Washingtonova 17, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

Čl. III
Účel nadace
1. Nadace je zřizována výlučně k dobročinným účelům, zejména k podpoře kulturních a charitativních
činností v oblasti ochrany a záchrany historických památek.
2. Činnost nadace se zaměřuje především:
a) na spolupodílení se při záchraně kulturního dědictví předků, tj. hradů, zámků, kostelů, historických
zahrad, drobných opomíjených památek a dalších historických objektů, ale i fondů historických knihoven,
archivů a muzeí, a za tímto účelem poskytovat nadační příspěvky a prostředky na dokumentaci, propagaci a
samotné záchranné práce.
b) na podílení se a rozvíjení informačních programů a publikací, které zlepší komunikaci mezi institucemi,
organizacemi a lidmi pracujícími v oblasti ochrany kulturního dědictví, na zvyšování povědomí veřejnosti o
otázkách ochrany kulturního dědictví a na pomoc při výchově a vzdělávání nové generace o kulturním
dědictví v České republice.
c) na poskytování grantů místním organizacím, které pečují o historické památky a objekty.
d) na podporování individuálních aktivit směřujících ke zvyšování občanského povědomí
3. Nadace působí na území České republiky i v zahraničí, pěstuje četné styky s podobně zaměřenými
institucemi a jednotlivci.

Čl. IV
Nadační jistina – nadační kapitál
1. Celková výše zaregistrovaného nadačního kapitálu je 60.535.000 Kč.
2. Na základě Dohody o ukončení smlouvy – 00095-2014-4502-D-N-51-08 ze dne 29.1.2014 uzavřené mezi
ČR – Ministerstvem financí a Nadací Občanského fóra se stala Nadace Občanského fóra příjemcem
finančních prostředků v celkové výši 60.535.000 Kč, které se staly součástí nadačního kapitálu.
3. S nadačním kapitálem je nakládáno v souladu s ustanovením § 303 a násl.zák. č. 82/2012, občanského
zákoníku, příp. dalšími zákonnými předpisy regulujícími činnost nadací, v platném znění.

Čl. V
Orgány nadace
Orgány nadace tvoří:
1. Správní rada
2. Dozorčí rada
3. Výkonný ředitel
4. Čestný výbor
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Čl. VI
Správní rada
1. Správní rada má pět členů. Členy správní rady jsou:
František Formánek

r.č. xxxxxx/xxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Ing. Vladimír Grégr

r.č. xxxxxx/xxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Dagmar Havlová, CSc.

r.č. xxxxxx/xxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Doc. ing. Ivan M. Havel, CSc. r.č. xxxxxx/xxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

r.č. xxxxxx/xxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Ing. arch. Miroslav Masák

2. Funkční období všech členů správní rady je pětileté (viz §364 NOZ). Opakovaná volba je možná.
3. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání
správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně
třetina členů správní rady, dozorčí rada nebo výkonný ředitel nadace.
4. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem, dále pokud se bez omluvy
delší dobu nezúčastní zasedání správní rady či svým dlouhodobým postojem dává najevo nezájem o dění v
nadaci.
5. K rozhodnutí správní rady o sloučení nadace s jinou nadací je třeba souhlasu dvou třetin všech členů
správní rady. V ostatních případech je k rozhodnutí a k usnášení správní rady nutný souhlas nadpoloviční
většiny hlasů. Hlasovací právo všech členů je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
Správní rada může přijímat rozhodnutí hlasováním per rollam v případě hrozí-li nebezpečí z prodlení.
Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda
správní rady nebo ředitel Nadace na základě pokynu předsedy nebo místopředsedy členům správní rady.
Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je Nadaci doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je
dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje
předseda správní rady nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady.
Na nejbližším zasedání správní rady informuje její předseda o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od
posledního zasedání správní rady. Usnesení schválené per rollam se může stát na návrh člena správní
rady předmětem nového projednání na nejbližším zasedání správní rady s výjimkou rozhodnutí, kterými
byla založena práva nebo povinnosti třetích osob.
6. Z každého zasedání správní rady musí být vyhotoven zápis nejpozději do 20 dnů od konání. Zápis musí
být podepsaný předsedou správní rady a zaslán všem členům správní rady. Všechny zápisy budou
archivovány v kanceláři nadace.
7. Správní rada jedná jménem nadace takto:
Jménem nadace jednají v běžných záležitostech tito členové, každý z nich samostatně:
a) Dagmar Havlová
b) František Formánek
V záležitostech s majetkovým závazkem nadace nad 200 000 Kč jednají tito členové správní rady společně:
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a) Dagmar Havlová
b) František Formánek
8. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále jmenuje členy čestného výboru nadace a
výkonného ředitele a stanoví rozsah jeho pravomocí a jeho mzdu. Správní rada rozhoduje o poskytnutí
nadačních příspěvků.

Čl. VII
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada má tři členy:
Darja Zoubková

r.č. xxxxxx/xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. Karel Havlík

r.č. xxxxxx/xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RNDr. Jiří Štulc, CSc..

r.č. xxxxxx/xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté (viz §364 NOZ). Opakovaná volba je možná.
3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Předseda podepisuje
zápisy z jednání dozorčí rady. Zápisy jsou v jednom stejnopise předávány předsedovi správní rady a
archivovány v kanceláři nadace.
4. Dozorčí rada vykonává pravomoci svěřené jí zákonem.
Čl. VIII
Výkonný ředitel
Výkonný ředitel nadace reprezentuje nejvyšší výkonný orgán nadace. Je v pracovně právním vztahu k nadaci
a na základě zplnomocnění správní radou je oprávněn vystupovat jménem nadace a zavazovat ji v právních
vztazích. Výkonný ředitel úzce spolupracuje se správní radou, dozorčí radou a čestným výborem, a je
zodpovědný za řádný chod a hospodaření nadace a úspěšnou realizaci nadačních programů.
Čl. IX
Čestný výbor
Čestný výbor je poradním a iniciačním orgánem nadace, který sdružuje významné osobnosti, sympatizující s
aktivitami nadace. Členové čestného výboru jsou jmenováni správní radou. Členové mají právo účastnit se
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zasedání správní rady a působit zde hlasem poradním a iniciačním, dále právo obdržet čestné vstupenky na
všechny kulturní akce pořádané nadací a výroční zprávu.
Čl. X
Náklady na správu nadace
Celkové roční náklady nadace související s bezprostřední správou nadace nesmí převýšit 40% z hodnoty
nadačního jmění k 31. 12. téhož roku.
Čl. XI
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
1. Nadační příspěvky jsou poskytovány z rozhodnutí správní rady. Správní rada na svém zasedání písemně
potvrdí svůj souhlas s poskytnutím nadačního příspěvku konkrétnímu žadateli. Nadační příspěvky jsou
poskytovány pouze v souladu s účelem nadace, pro který byla zřízena.
2. Správní rada rozhoduje na základě písemné žádosti s uvedením plného jména a adresy žadatele, popř.
IČO, požadované výše nadačního příspěvku a účelu, pro který by měl být nadační příspěvek poskytnut.
3. Pokud by žadatel odevzdal žádost s chybějícími údaji, správní rada je oprávněna požádat ho o včasné
doplnění žádosti.
4. Žádosti a návrhy na udělení nadačních příspěvků lze požadovat celoročně.
5. Schválené nadační příspěvky správní radou jsou poskytovány na základě písemné smlouvy mezi nadací a
destinatářem, ve které musí být uveden účel, pro který je nadační příspěvek poskytován.
6. Nadační příspěvek poskytnutý v penězích je bezhotovostně převeden na účet destinatáře. Nadace ověří
existenci bankovního účtu destinatáře na základě jeho smlouvy s peněžním ústavem, u kterého je účet veden.
7. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
Čl. XII
Zrušení, zánik a likvidace nadace
Proces zrušení, zániku a likvidace nadace se řídí přesně podle ustanovení daných zákonem.
Čl. XIII
Výroční zpráva
1. Nadace vypracovává výroční zprávu za každý rok své působnosti nejpozději do 30. června následujícího
roku.
2. Výroční zpráva je uložena ve veřejném rejstříku Městského soudu v Praze ve sbírce listin. Zpřístupněna je
též v sídle nadace v úředních hodinách.
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3. Výroční zpráva se nejpozději do 31. 7. po jejím vydání včetně zprávy auditora, zasílá Radě vlády pro
nestátní neziskové organizace.
Čl. XIV
Závěrečná ustanovení
1. Tento doplněný statut byl schválen správní radou dne 5. dubna 2017. V plném rozsahu nahrazuje
předchozí statut nadace uložený u Městského soudu v Praze.
2. Tento statut může být pozměňován a doplňován příslušnými dodatky z rozhodnutí správní rady.
3. Ostatní důležitá usnesení, která nebyla výslovně stanovena v tomto statutu, se řídí podle zákona.
4. Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude předán Městskému soudu v Praze
k založení do sbírky listin, druhý bude založen v dokumentaci nadace.

V Praze, dne 5. dubna 2017

_______________________________
Dagmar Havlová, CSc.
předsedkyně správní rady Nadace Občanského fóra
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