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čl. I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADACI 

§ 1 
Vznik nadace 

1. Nadace Tábor (dále jen nadace) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 
5. 1. 1995 níže uvedenými zakladateli a vznikem registrací u Okresního úřadu 
Semily pod č. j . VV/10/96 , r. č. N/1/96. 

2. Zřizovatelé jmenovali členy orgánů nadace a učinili finanční vklady do majetku 
nadace. 

3. Správní rada nadace v souladu s ustanovením§ 35 odst. 1. zák. č. 227/1997 Sb. 
rozhodli dne 18. 12. 1998 o podání návrhu na zápis do nadačního rejstříku při 
Krajském soudě Ústí nad Labem a vydání upraveného statutu. 

§2 
Název nadace 

Nadace Tábor 

§3 
Sídlo nadace 

Nová Ves n. P. č. 57 

§4 
Zřizovatelé 

b) Spolek pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v české republice, se sídlem 
M. Cibulkové 1, Praha 4- Nusle, IČO 48 13 32 30, zast. Pavlem Seleši , 
hospodářem spolku 

b) manželé Anežka Krčková, r. č. 456128/017 a Josef Krček, r. č. 460609/092, 
společně bytem Praha 4- Nusle, M. Cibulkové 1 

c) ROT ARY CLUB Liberec- Jablonec n. N., se sídlem Skleněný zámek a. s., 
SKLOEXPORT, Felberova ul, 460 01 Liberec 1, zast. ing. Jiřím Urešem 

d) Monique Hélene Schlegei-Schneuwly, nar. 12. 7. 1939, bytem Švýcarsko, 2560 
Nidau, Birkenweg 1/1 

čl. ll. 
ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE 

§5 
Účel nadace 

Podpora obecně prospěšných aktivit, zaměřených zejména na : 
a) v oblasti školství a vzdělávání na realizaci rekvalifikačních a vzdělávacích 

projektů a kurzů, včetně účasti na nich , poskytování stipendií apod. 
b) v oblasti léčebné pedagogiky a sociální terapie na emociálně deprimované, 

tělesně nebo duševně handicapované děti, dospívající a dospělé osoby 
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c) v oblasti podpory zařízení, zejména na podporu denních center, chráněných 
dílen a podobných zařízení 

§6 
Cíle nadace a jejich zajišťování 

1. Účelu nadace bude dosahováno: 
a) poskytováním nadačních příspěvků třetí osobě, kterou zatím účelem některý 

ze zakladatelů zřídí nebo nebude-li zřízena středisku Spolku pro léčebnou 
pedagogiku a sociální terapii v České republice se sídlem v Praze. 

b) Vlastní podnikatelskou činností a to pronájmem vlastní nemovitosti v Nové Vsi 
n. P. č . 57 osobě (osobám) uvedeným výše pod písm. a), pořádáním veřejných 
sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí 

2. Kromě osob uvedených výše pod písm. 1 a) může být příjemcem nadačního 
příspěvku i osoba oslovená samotnou nadací, pokud takový příspěvek přijme . V 
případech hodných zřetele je možné nadační příspěvek poskytnout na základě 
veřejného oznámení žadatele o přijímání prostředků k vymezenému účelu. 

3. Nadační příspěvky se poskytují zpravidla na základě písemného smluvního 
ujednání ke konkrétnímu účelu užití a podle pravidel stanovených správní radou 
nadace. Užití nadačního příspěvku je příjemce povinen na požádání nadace . 
průkazně doložit, neučiní-li tak, mu.sí nadační příspěvek vrátit. 

čl. 111. 
MAJETEK NADACE 

§7 
Nadační jmění 

1. Nadační jmění je tvořeno nadačním jměn ím a ostatním majetkem nadace. 

2. Nadační jměn í činí Kč 2,233.740, a je tvořeno nemovitostmi v k. ú. a obci Nová 
Ves nad Popelkou, okres Semily, sestávajících z objektů čp. 57 v Nové Vsi n. P. 
a parcel č. 189- zastavěná plocha o výměře 327m2, č. 1355- zahrada o výměře 
1727 m2 tak, jak je zapsáno na LV č. 441 v evidenci Katastrálního úřadu Semily , 
jejichž cena byla stanovena znaleckými posudky 

č. 1 076a/1 02/1998/ ze dne 14. 12. 1998 znalce Miroslav Mikule, Máchova . 
793, 512 51 Lomnice n. P. ve výši Kč 2,233 .740,--
č . 1641-200-98 ze dne 12. 12. 1998 znalce Ing. Petra Holubičky , bytem 
Semily- Podskalí 260, 512 06 Benešov u Semil ve výši Kč 2,300.480,-. 

3. Rozhodnutím správní rady ze dne 18. 12. 1998 byla za základ vzata mzs1 
hodnota nemovitostí dle znaleckého posudku č. 1076a/102/1998/ ze dne 14. 12. 
1998 znalce Miroslav Mikule, Máchova 793, 512 51 Lomnice n. P. ve výši Kč 
2,233 .740,-- a od ní odečteny závazky nadace vůči zřizovatelům a ostatn ím 
osobám v celkové výši 590.000,-- Kč . 

čl. IV. 
ORGÁNY NADACE 

§8 
Správní rada nadace 

1. Správní rada je statutárním orgánem nadace. 



2. Správní rada je tříčlenná, ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. 

3. Členy správní rady nadace se mohou stát fyzické osoby, které jsou 
bezúhonné a způsobilé k právním úkonům a nejsou k nadaci v 
pracovněprávním nebo obdobném vztahu. 

4. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky 
k plnění účelů nadace, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu 
právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadace poskytovány této 
právnické osobě. 

5. Funkční období členů správní rady nadace je pětileté. Toto období začíná a 
končí pro všechny členy správní rady současně. To se týká i členů, kteří byli 
zvoleni v průběhu funkčního období. Opětovné zvolení je možné. 

6. Správní rada se při svém jednání řídí statutem nadace, jednacím řádem a 
obecně platnými právními předpisy. 

7. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně . 

8. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomní všichni její členové . · 
Rozhoduje prostou většinou hlasů. 

9. Do výlučné působnosti správní rady náleží : 

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách 
b) schvalovat rozpočet a jeho změny 
c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření 

nadace 
d) rozhodovat o sloučení s jinou nadací či nadačním fondem 
e) volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o odvolání člena 

správní rady, revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce 
f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora 
g) rozhodovat o zvýšení nadačního jmění 
h) vydávat jednací řád správní rady, hospodářský řád nadace a dle potřeby 

organizační řád nadace 
i) jmenuje a odvolává ředitele nadace a určuje jeho mzdu 
j) rozhoduje o správě uložení a způsobu zhodnocení nadačního majetku 
k) rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku 
I) vyhlašuje granty a stanovuje podmínky jejich udělování 
m) schvaluje zásady odměňování zaměstnanců nadace 

1 O. 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 zákon o nadacích, nadační listinu nebo 
statut nadace nebo z jiných důvodů pokud jsou stanoveny v nadačn í listině 

d) odstoupením 
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§9 
Revizor 

1. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, 
je bezúhonná a není k nadaci v pracovně právním nebo obdobném vztahu. 

2. Revizorem nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění 
účelu nadace, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, 
jsou-li prostředky k plnění účelu nadace poskytovány této právnické osobě. 

3. Funkční období revizora je pětileté. Opětovné zvolení je možné. 

4. Pro zánik funkce revizora platí obdobně ustanovení§ 8 odst. 10. tohoto statutu. 

5. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je 
oprávněna jednat jako zástupce nadace (prokurista, ředitel apod.). 

6. Revizor jako kontrolní orgán nadace, zejména : 

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvku a 
správnost účetnictví vedeného nadací 

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu 
c) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační 

listinou a statutem nadace, event. jinými vnitřními normami 
d) nejméně 1x ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní 

činnosti 
e) je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace, dále 

svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace, pokud 
tak neučiní předseda správní rady 

§ 10 
Ředitel nadace 

1. Výkonným orgánem nadace je ředitel nadace. 

2. Ředitel nadace zejména : 

a) řídí operativně činnost nadace 
b) zastupuje nadaci ve věcech vyhrazených těmito stanovami nebo dle rozhodnutí 

správní rady. Jedná se zejména o přenesenou pravomoc ze správní rady 
c) vykonává usnesení správní rady 
d) řídí hospodářskou činnost nadace 
e) vykonává jménem nadace zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající z 

pracovněprávních předpisů 
f) projednává s žadateli žádosti o nadační příspěvek a připravuje je k projednání ve 

správní radě 
g) zajišťuje vedení účetnictví nadace s tím, že je oprávněn pověřit jeho vedením 

odbornou firmu 
h) zpracovává návrh výroční zprávy 
i) zajišťuje dodržování bezpečnostních, hygienických, protipožárních a všech 

dalších předpisů souvisejících s činností nadace 
j) uzavírá smlouvy o pronájmu nebytových prostor nadace a zajišťuje její 

podnikatelskou činnost v souladu se zákonem 



k) odpovídá za svou činnost správní radě nadace a jeho vztah k nadaci je 
pracovněprávním vztahem. Funkce ředitele je neslučitelná s funkcí revizora. 

I) přijímá a propouští zaměstnance nadace 

čl. v. 
POUŽITÍ MAJETKU NADACE 

§ 11 
Použití majetku nadace 

1. Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami 
stanovenými v nadační listině nebo ve statutu nadace jako nadační příspěvek a 
k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace. 

2. Náklady související se správou nadace nebo nadačního fondu musí vést 
nadace odděleně od nadačních příspěvků. 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, 
včetně odměn za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, revizora. 

§ 12 
Limit nákladů na správu nadace 

1. Roční náklady na správu nadace nesmí převýšit hodnotu 12 o/o nadačního jmění 
podle jeho stavu k 31. 12. téhož roku. Toto pravidlo nesmí být měněno nejméně 
po dobu 5 let. 

2. Pravidla hospodaření s majetkem nadace určují tyto stanovy, event. 
Hospodářský řád nadace. 

§ 13 
Dispozice majetku 

1. Nadace nesmí vlastním jménem podnikat s výjimkou předmětu činnosti 
uvedeného v § 4 odst. 2. tohoto statutu. 

2. Majetek nadace nesmí být zastaven a nesmí být an i předmětem jiného zaj i štěn í 
majetku. 

3. Nadační jmění nesmí být po dobu trvání nadace zcizen. 

4. Nadace se nesmí podílet na podnikání jiné osoby s výjimkou výkonu práv z 
cenných papírů vydaných státem nebo za jejichž splacení se stát zaručí . 
Peněžní prostředky nadace není možno půjčovat. 

5. Závazky vyplývající ze zakladatelské listiny vůči zakladatelům musí být orgány 
nadace respektovány. 

§ 14 
Výroční zpráva 

1. Nadace vypracovává výroční zprávu ve lhůtě do 30. 6. běžného roku za uplynulý 
rok. 



2. Výroční zpráva obsahuje náležitosti stanovené zákonem . 

3. Výroční zprávu nadace uloží u rejstříkového soudu. 

4. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy nebo výpisy 
na svůj náklad . 

§ 15 
Jednání a podepisování za nadaci 

1. Jménem nadace jedná a podepisuje samostatně každý člen správní rady . 

2. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadace 
připojí svůj podpis s uvedením funkce ve správní radě . 

§ 16 
Společná a závěrečná ustanovení 

1. V př í padech touto smlouvou ne řešených platí ustanovení zák. č. 227/1997 Sb. o 
nadacích a nadačních fondech . 

2. Změny těchto stanov musí být prováděny písemně a to formou číslovaných 
dodatků.Změny , které podléhají zápisu do obchodního rejst~íku musí být 
neprodleně do obchodního rejstříku zapsány . 

3. V případě , že některé ustanovení těchto stanov je , nebo se stane neucmným , 
zůstávají ostatní ustanovení statutu účinná . Správní rada se zavazuje nahradit 
neúčinná ustanovení této smlouvy jinými , účinnými , které svým obsahem a 
smyslem budou nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původních , 
neúčinných. 

4. Náklady a poplatky spojené se zápisem nadace v obchodním rejstříku nese 
nadace ze svého. 

5. Tento statut nadace se vyhotovuje v šesti stejnopisech , z nichž příslušný 

rejstříkový soud obdrží dvě ověřená vyhotovení a nadace jedno ověřené 
vyhotovení a zbytek neověřených vyhotovení. 

V Nové Vsi nad Popelkou dne 18. 12. 1998 
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