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Statut Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě, ve znění Dodatku č. 1 
 

Správní rada Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě vydává toto úplné znění statutu: 

 

 

Část I. 

Úvodní ustanovení 

1. Název a sídlo nadačního fondu  
Název: Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě  

Sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod  

(dále jen „nadační fond“)  

 

2. Zakladatel  
Název: Město Náchod 

Sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod  

IČO: 00272868  

 

3. Právní poměry nadačního fondu  
Nadační fond je právnickou osobou. Jeho právní poměry se řídí obecně závaznými právními předpisy, tímto 

statutem a zakládací listinou, jakož i dalšími vnitřními předpisy nadačního fondu.  

 

4. Účel nadačního fondu  
Účelem nadačního fondu je peněžní a věcná podpora zdravotnického zařízení, které poskytuje zdravotní 

služby v nemocnici v Náchodě a podílí se na vzdělávání studentů v nelékařských a lékařských 

zdravotnických povoláních. 

 

Část II. 

Majetek nadačního fondu 

1. Majetek nadačního fondu zejména tvoří:  

a) majetkový vklad zakladatele,  

b) peněžité a věcné dary fyzických a právnických osob, příspěvky od právnických osob, dotace 

c) výnosy z veřejných sbírek,  

d) výnosy z úroků peněžních prostředků uložených na účtech u peněžních ústavů, výnosy z cenných 

papírů.  

2. Pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu:  

a) Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 5 %  

součtu všech peněžitých darů a příspěvků poskytnutých nadačnímu fondu fyzickou nebo právnickou 

osobou za předcházející kalendářní rok. V roce vzniku nadačního fondu nesmí tyto náklady převýšit částku 

15.000,- Kč. 

b) Nevyčerpá-li nadační fond v příslušném roce veškeré náklady dle písm. a), je možno takto ušetřené 

prostředky použít pro správu nadačního fondu nejpozději do konce dalšího kalendářního roku. 

 

 

Část III. 

Poskytování nadačního příspěvku 

1. Nadační příspěvek se poskytuje pouze zdravotnickému zařízení, které poskytuje zdravotní služby v 

nemocnici v Náchodě.  

2. Nadační příspěvek lze poskytnout:  

a) v peněžní formě,  
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b) v jiné než peněžní formě, 

c ) pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů, za účelem jejich získávání pro výkon 

povolání ve zdravotnickém zařízení dle části III., odst.1    

3. Prostředky nadačního fondu lze poskytnout a použít jen v souladu s účelem nadačního fondu.  

4. Nadační příspěvek v peněžní formě  

4.1 Nadační příspěvek v peněžní formě lze poskytovat na:  

a) nákup vybavení nebo zdravotnické techniky,  

b) pořádání odborných přednášek nebo seminářů.  

4.2 Nadační příspěvek v peněžní formě může být poskytnut i na úhradu nákladů spojených s provozem 

zdravotnického zařízení v případech, kdy je z nedostatku peněz ohrožen bezporuchový provoz 

zdravotnického zařízení.  

5. Nadační příspěvek v jiné než peněžní formě lze poskytnout formou daru.  

 

 

 

Část IV. 

Podmínky poskytování nadačního příspěvku 

1. Žadatelem může být zdravotnické zařízení, které splňuje podmínky uvedené v části III. odst. l.  

2. Žadatel o nadační příspěvek předloží:  

a) písemnou žádost s uvedením požadované výše, případně formy nadačního příspěvku, a účelu, na 

který bude nadační příspěvek užit, a s předpokládanou výší celkových nákladů na uvedený účel,  

b) čestné prohlášení o tom, že na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurs, nebylo proti němu 

zahájeno insolvenční řízení, nedošlo u něj k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro 

nedostatek majetku a nedošlo u něj ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke 

zrušení konkursu z důvodu, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo není v 

likvidaci.  

c) žadatelé o stipendium předloží žádost v souladu se Směrnicí o stipendijním programu za účelem 

zajištění lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků  pro nemocnici Náchod  

3. Správní rada může v případech hodných zvláštního zřetele požadovat, aby žadatel předložil písemné 

vyjádření zdravotní pojišťovny, jejíž úhrady za poskytovanou zdravotní péči představují nejvyšší podíl 

úhrad vzhledem k úhradám ostatních zdravotních pojišťoven, k účelnosti požadovaného nadačního 

příspěvku, a rozbor přínosu nadačního příspěvku po stránce medicínské (pouze u žádosti o nadační 

příspěvek v jiné než peněžní formě).  

4. Žadatel podává svou žádost správní radě nadačního fondu.  

5. Na neúplnou žádost, která nebyla doplněna do 20 dnů ode dne, kdy správní rada uložila žadateli, aby 

žádost doplnil, se hledí jako by nebyla podána. Správní rada může lhůtu přiměřeně zkrátit nebo prodloužit 

podle povahy nedostatků žádosti.  

6. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.  

7. Příjemce nadačního příspěvku je povinen na požádání prokázat, jak poskytnutý nadační příspěvek použil. 

Nadační příspěvek použitý v rozporu s účelem nadačního fondu je příjemce nadačního příspěvku povinen 

vrátit nadačnímu fondu.  
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Část V. 

Orgány nadačního fondu 

Článek l 

Správní rada  

1.1 Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech 

nadačního fondu a je statutárním orgánem nadačního fondu.  

1.2 Do výlučné působnosti správní rady náleží:  

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,  

b) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku, včetně stipendijního programu 

c) schvalovat rozpočet a jeho změny,  

d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva“).  

1.3 O změnách statutu rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou všech členů správní rady.  

1.4 Správní rada má sedm členů.  

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

1.6 Předseda setrvává ve své funkci až do zvolení nového předsedy.  

1.7 Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí jednání 

rady, v době jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda.  

1.8. Členové správní rady nadace volí ze svého středu též tajemníka nadace. Tajemník nadace zajišťuje 

vedení účetnictví nadace, vykonává veškeré činnosti potřebné k chodu nadace a plní úkoly zadané mu 

správní radou nadace. 

1.9 Členství ve správní radě zaniká:  

a) uplynutím funkčního období,  

b) úmrtím,  

c) odvoláním zřizovatelem, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo poruší-li závažným 

způsobem nebo opakovaně obecně závazné právní předpisy, zakládací listinu, statut, nebo vnitřní předpisy 

nadačního fondu,  

d) odstoupením.  

1.10 Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, určí 

zakladatel na uvolněné místo nového člena.  

1.11 Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady, v době jeho nepřítomnosti místopředseda 

správní rady. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu 

nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady, v době jeho nepřítomnosti místopředseda 

správní rady. 

 

Článek 2  

Dozorčí rada  

2.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu.  

2.2 Dozorčí rada zejména:  

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví 

vedeného nadačním fondem,  

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,  

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

nadačního fondu,  

d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,  
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e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.  

2.3 Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:  

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících nadačního fondu,  

b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní 

předseda správní rady.  

2.4 Dozorčí rada je tříčlenná.  

2.5 Pro dozorčí radu a její členy platí ustanovení části V. článku 1 odst. l.5 až 1.9 obdobně.  

2.6 Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud 

o to požádají.  

2.7 Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna 

jednat jako zástupce nadačního fondu.  

 

 

Část VI. 

Společná ustanovení o podmínkách členství ve správní a dozorčí radě 

1. Členem správní rady nebo dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná, bezúhonná a 

není k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.  

2. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost 

se dokládá čestným prohlášením.  

3. Členem správní nebo dozorčí rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění 

účelu nadačního fondu, ani osoba jí blízká, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické 

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

4. Funkce člena správní rady je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady a naopak.  

5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň osobou, která je oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu.  

6. Člen správní rady nebo dozorčí rady vykonává svou funkci bez nároku na odměnu. 

 

 

Část VII. 

Výroční zpráva nadačního fondu 

1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu za kalendářní rok do 31. března následujícího kalendářního 

roku.  

2. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy.  

3. Výroční zprávu nadačního fondu po jejím schválení správní radou nadační fond do 30 dnů uloží u 

příslušného rejstříkového soudu a vhodným způsobem ji zveřejní. 

 

 

Část VIII. 

Zánik a zrušení nadačního fondu 

1. Nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku nadačního fondu předchází jeho zrušení s 

likvidací nebo bez likvidace, přechází-li jeho majetek sloučením na jiný nadační fond. Likvidace se rovněž 

neprovede, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, nebo dojde ke zrušení 

konkursu z důvodu, že majetek nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů konkursu nebo nezbude-li 

po ukončení insolvenčního řízení nadačnímu fondu žádný majetek.  

2. Nadační fond se zrušuje:  

a) rozhodnutím zakladatele o zrušení nadačního fondu, 
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b) rozhodnutím správní rady o zrušení nadačního fondu s likvidací v případě, že není trvale možné, aby 

nadační fond nadále plnil svůj účel,  

c) rozhodnutím zakladatele o sloučení s jiným nadačním fondem dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení,  

d) rozhodnutím soudu o zrušení nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí,  

e) prohlášením konkursu pro nedostatek majetku, nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek nadačního 

fondu nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.  

 

 

Část IX. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento statut byl schválen na ustavujícím zasedání správní a dozorčí rady nadačního fondu dne 6.2.2017 

nadpoloviční většinou členů správní rady a nabývá účinnosti dne 6.2.2017. Dodatek č. 1 k tomuto statutu 

byl schválen na zasedání správní rady nadačního fondu dne 22.3.2017 nadpoloviční většinou všech členů 

správní rady a nabývá účinnosti dne 23.3.2017.  Úprava tohoto statutu byla schválena na zasedání správní 

rady fondu dne 1. 10. 2018 nadpoloviční většinou všech členů správní rady a nabývá účinnosti dne 1. 10. 

2018. 

 

V Náchodě dne 1. 10. 2018 

 

 

……………………………..  

     předsedkyně správní rady  

Nadačního fondu pro podporu nemocnice 

v Náchodě 

 

 

 


