NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA
Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

STATUT NADACE
HLAVA I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
čl. 1
Název a sídlo nadace
1.
2.
3.

Název nadace: Nadace Jakoubka ze Stříbra
Sídlo Nadace Jakoubka ze Stříbra (dále jen nadace): 349 01 Stříbro, Masarykovo nám. 1
IČ: 18253024
čl. 2
Zřizovatel

1.

Město Stříbro, 349 01 Stříbro, Masarykovo nám. 1, IČ: 00260177
čl. 3
Trvání nadace

1.
2.

Nadace se zřizuje na dobu neurčitou.
Zrušení a zánik nadace se řídí zvláštními právními předpisy.1)
čl. 4
Vymezení účelu nadace

1.

Nadace je zřízena za účelem dosažení obecně prospěšného cíle obnovy historického jádra
města Stříbra jako přitažlivého střediska turistického ruchu a kulturního centra regionu, obnovy
nemovitých památek, kulturního mobiliáře a sbírkových fondů, tvorby nadačních zařízení, tj.
publikační činnosti a shromažďování kulturních sbírek, garance kulturních akcí, tj. seminářů,
výstav, koncertů apod.
2.
Tohoto účelu dosahuje nadace zejména:
a.
finanční podporou průzkumných, projektových, restaurátorských a stavebních prací
zaměřených na údržbu, obnovu nebo rekonstrukci historických památek včetně starých
horních děl, jejich stavebních součástí a mobiliáře,
b.
finanční podporou restaurátorských prací směřujících k obnově mobiliáře sbírkového
fondu muzea,
c.
finanční podporou publikační činnosti, směřujících k popularizaci památkových
objektů, sbírkového fondu muzea, dějin města, jeho historických událostí a tradic, tj.
vydávání publikací, příruček, průvodců, pohlednic a dalších populárně naučných tiskovin,
d.
finanční podporou výstav, koncertů, přednášek a seminářů tematicky zaměřených k
propagaci obecně prospěšného cíle nadace s umístěním v prostorách historických objektů,
případně jejich samostatné pořádání nadací,

e.

pořádáním kulturně společenských akcí směřujících k získávání darů a finančních
prostředků využitelných k plnění obecně prospěšného cíle nadace.
HLAVA II
ORGÁNY NADACE
čl. 5
Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem nadace, spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o
všech záležitostech nadace.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a.
rozhodovat o změnách ve statutu nadace,
b.
schvalovat rozpočet a jeho změny,
c.
schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,
d.
volit nové členy správní rady a revizora v souladu s nadační listinou, rozhodovat o
odvolání člena správní rady a revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce,
volit ze svého středu předsedu správní rady,
e.
stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora,
f.
rozhodovat o zvýšení nadačního jmění.
Správní rada má šest členů. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za
člena správní rady je možné bez omezení četnosti.
V prvním funkčním období správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž
funkční období skončí po roce, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou
letech. Na uvolněná místa zvolí správní rada nové členy, jejichž funkční období je již tříleté.
První funkční období počíná zápisem nadace do nadačního rejstříku a členy správní rady do
tohoto období jmenuje zřizovatel.
Při každých volbách členů správní rady je jeden z členů správní rady volen na návrh
zřizovatele.
Jednání správní rady svolává její předseda. Jednání správní rady se koná dle aktuální potřeby,
nejméně však třikrát za kalendářní rok. Mimořádné jednání správní rady musí být svoláno,
požádá-li o jeho svolání nadpoloviční většina členů správní rady. Mimořádné jednání správní rady
se uskuteční do čtrnácti dnů od data, kdy předseda správní rady tuto žádost obdrží.
O každém jednání správní rady musí být pořízen zápis, který podepisuje předseda správní
rady a člen správní rady, který je při jednání zvolen ověřovatelem. Zápisy a veškeré další
písemnosti správní rady se archivují.
K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích členů. Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
Členství ve správní radě zaniká
a.
uplynutím funkčního období,
b.
úmrtím,
c.
odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným
způsobem nebo opakovaně zákonné předpisy nebo statut nadace,
d.
odstoupením.

čl. 6
Revizor
1.
2.

Revizor je kontrolním orgánem nadace.
Kontrolní činnost vykonává zejména tím, že
a.
kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a
správnost účetnictví vedeného nadací,
b.
přezkoumává roční závěrky a výroční zprávu,
c.
dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a svým
statutem,
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.
3.
Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, jestliže o něj
požádá.
4.
Funkční období revizora je tříleté.
5.
Prvního revizora do funkce jmenuje zřizovatel, v dalším období je volen a odvoláván správní
radou.
čl. 7
Způsob jednání
1.

Nadaci navenek zastupují ve všech věcech buď předseda správní rady zcela samostatně nebo
na základě pověření správní rady její dva členové, vždy samostatně.
2.
Podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí svůj
vlastnoruční podpis buď předseda správní rady a jeden člen správní radou pověřený, vždy
společně a s uvedením funkce, nebo dva pověření členové správní rady vždy společně s uvedením
funkce.
HLAVA III
NADAČNÍ JMĚNÍ A OSTATNÍ MAJETEK NADACE
čl. 8
Nadační jmění
1.

Celková hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než 500.000 Kč a po dobu trvání nadace se
nesmí snížit pod tuto hodnotu.
2.
Nadační jmění může být tvořeno pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a
movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami, které
splňují předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva.
3.
Nadační jmění nesmí být po dobu trvání nadace zcizeno. Peněžní prostředky, které jsou
součástí nadačního jmění, musí být uloženy na zvláštním účtu u banky nebo mohou být použity
na nákup cenných papírů vydaných státem nebo za jejichž splacení se stát zaručil. Tyto peněžní
prostředky není možno půjčovat.

Čl. 9
Ostatní majetek nadace
1.

Ostatní majetek nadace může být tvořen pouze peněžními prostředky, cennými papíry,
nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými
hodnotami, na nichž neváznou zástavní práva.
2.
Majetek nadace se vytváří nadačními dary. Nadačními dary se rozumí vše, co je poskytnuto
nadaci třetí osobou k dosahování účelu, pro který byla nadace zřízena. Jsou to zejména finanční a
nefinanční dary fyzických a právnických osob, dotace a jiné formy státní podpory, dary a podpory
z rozpočtu obcí, podpory a příspěvky z prostředků nadací včetně nepeněžního plnění, výnosy z
úroků vkladů na bankovních účtech, úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů,
příjmy z činností vyplývajících z poslání nadace aj.

HLAVA IV
POUŽITÍ MAJETKU NADACE
čl. 10
Podmínky pro přidělování nadačních příspěvků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem nadace jako nadační příspěvek a v
souladu s ustanovením tohoto statutu k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace.
Nadační příspěvek může být poskytnut tuzemské fyzické nebo právnické osobě.
Nadační příspěvky se poskytují v souladu s plánem podporovaných akcí, který správní rada
sestavuje pro každý kalendářní rok. Podporované akce mohou mít i dlouhodobější charakter s
plněním ve víceletém časovém horizontu.
O poskytnutí nadačního příspěvku k obnově nemovitých památek a kulturního mobiliáře
může správní rada hlasovat pouze tehdy, má-li k dispozici podrobný posudek účelnosti
podporované akce a kalkulaci nákladů.
O poskytnutí nadačního příspěvku na kulturní akce, semináře, výstavy, koncerty a publikační
činnost může správní rada hlasovat tehdy, má-li k dispozici potřebnou důvodovou zprávu a
kalkulaci nákladů.
Nadační příspěvek se poskytuje na základě smlouvy o nadačním příspěvku.
Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna příspěvek použít v souladu s
podmínkami smlouvy a v souladu s účelem, pro který byla nadace zřízena, jinak je povinna tento
nadační příspěvek vrátit ve lhůtě stanovené ve smlouvě.
Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání správní rady nebo
revizora prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.
Nadační příspěvek nelze poskytovat členům orgánů nadace ani právnickým osobám, jsou-li
jejich statutární zástupci členy orgánů nadace.

čl. 11
Náklady související se správou nadace
1.

Náklady související se správou nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení
majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace,
uložené nebo umožněné zvláštním předpisem. 2)

2.

Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 5% nadačního jmění
podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Rozhodným obdobím je kalendářní rok.

HLAVA V
ÚČETNICTVÍ A VÝROČNÍ ZPRÁVA
čl. 12
Účetnictví
1.
2.
3.

Nadace vedou účetnictví podle zvláštních předpisů.3)
Náklady související se správou nadace vede nadace odděleně od nadačních příspěvků.
Roční účetní závěrka nadace musí být ověřena auditorem.
čl. 13
Výroční zpráva

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Nadace vypracovává výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení hodnoceného
období.
Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok, popřípadě doba od jejího vzniku do konce
kalendářního roku, jde-li o první výroční zprávu.
Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadace za hodnocené období, zhodnocení
této činnosti, přehled majetku nadace a jeho použití, dodržení pravidel stanovených pro omezení
nákladů souvisejících se správou nadace, zhodnocení základních údajů obsažených v roční
závěrce a výrok auditora.
Uvedení údajů o nadačních darech a přehledu o osobách, jimž byly poskytnuty nadační
příspěvky ve výroční zprávě se řídí zvláštním předpisem.2)
Přílohou výroční zprávy je roční účetní závěrka.
Výroční zpráva je nadací uložena u rejstříkového soudu do 30 dnů po jejím schválení správní
radou.
Výroční zpráva je po jejím schválení správní radou dána k dispozici regionálním sdělovacím
prostředkům.
HLAVA VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.
2.

Nadaci nelze sloučit s jinou nadací.
Tento statut byl schválen v souladu s ustanovením § 35 odst. (1) zákona č. 227/1997 Sb.
správní radou nadace dne 11.5.1998, nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem zápisu
nadace do nadačního rejstříku.
3.
Dnem nabytí účinnosti tohoto statutu se zrušují stanovy nadace ze dne 10.9.1992.
Petr Bursík, předseda správní rady nadace ……………………………………………………
Ivana Osmiková, členka správní rady nadace

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA
Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
-------------------------------------------

Dodatek číslo 1
Statutu Nadace JAKOUBKA ZE STŘÍBRA
čl. 1
Správní rada Nadace Jakoubka ze Stříbra na své schůzi dne 16. 12. 2003 schválila usnesením č. III/1
v souladu s § 10 odst. 2 písm. a) zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném
znění, změnu čl. 11 odst. 2 Statutu Nadace Jakoubka ze Stříbra, přijatého dne 11. 5. 1998.
čl. 2
Text čl. 11 odst. 2 Statutu Nadace Jakoubka ze Stříbra se mění na nové znění:
„Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 10% nadačního jmění podle
jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Rozhodným obdobím je kalendářní rok.“
čl. 3
Tato změna Statutu Nadace Jakoubka ze Stříbra nabývá platnosti dnem jejího schválení a účinnosti
dnem 1.1.2004.

Petr Bursík, předseda správní rady nadace ………………………………………………
Ivana Osmiková, členka správní rady nadace ……………………………………………

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA
Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
-------------------------------------------

Dodatek číslo 2
Statutu Nadace JAKOUBKA ZE STŘÍBRA
čl. 1
Správní rada Nadace Jakoubka ze Stříbra na své 38. schůzi dne 10. 2. 2016 schválila usnesením č.
III/1, změnu HLAVA VI Závěrečné ustanovení odst. 2 Statutu Nadace Jakoubka ze Stříbra, ve znění
ze dne 11.5.1998 takto : S platností od 1.1.2014 se řídí činnost nadace v souladu se zněním zákona
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Ing. Rudolf Svoboda, předseda správní rady nadace ………………………………………………
Karel Kašpar, člen správní rady nadace ……………………………………………

