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S T A T U T  

N A D A C E  N E M O C N I C E   

V  J A B L O N C I  N A D  N I S O U  

 

Preambule 

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou (dále jen „Nadace“) byla založena Zřizovateli dne 17. června 1993 

a registrována dnem 19.7.1993 v registru nadací referátem vnitřních věcí Okresního úřadu v Jablonci nad 

Nisou s vědomím, že tehdejší ekonomická situace nedovolovala běžným způsobem dokončit a uvést do 

provozu stavbu nové moderní nemocnice v Jablonci nad Nisou. Humanitním cílem Nadace bylo financovat 

a zajišťovat nákup nového moderního vybavení a zdravotnických přístrojů a tím zajistit důležitou součást 

rozvoje obecného blaha v regionu města Jablonce nad Nisou.  

 

V souladu s ust. §  35  odst. 1 zák. č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech,  jakož i v souladu s 

rozhodnutím valné hromady Nadace ze dne 23. 9. 1998 byl proveden zápis do rejstříku nadací a nadačních 

fondů vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl N, vložka číslo 23 a vytvořen Statut Nadace 

nemocnice v Jablonci nad Nisou. 

 

V souladu s ustanovením § 314 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a Rozhodnutím Správní rady  Nadace ze dne 20.9.2016 se 

aktualizuje a upravuje  Statut Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou takto: 
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Č Á S T  P R V N Í  

O B E C N Á  U S T A N O V E N Í  

 

Článek 1. 

Název a sídlo nadace 

 

1.  Nadace nese název  Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou. 

 

2.   Sídlem Nadace je Jablonec nad Nisou, Nemocniční 15, PSČ 466 60. 

 

3.   Identifikační číslo (IČ) Nadace je   6405838. 

 

4.   Účet Nadace u Československé obchodní banky a.s.,  Praha 1- Nové Město, Na  Příkopě 14, pobočka      

      Jablonec nad Nisou, Komenského 17, Jablonec nad Nisou,  IČ 00 00 13 50,  č.ú.  677839203/0300. 

 

 

Článek 2. 

Zřizovatelé 

 

1. Komerční banka, a.s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 969, PSČ 114 07,  IČ: 45317054, 

2. Společnost Lucas Varity s.r.o. zanikla dne 1.10.2010 sloučením se společností TRW Automotive Czech 

s.r.o. se sídlem v Jablonci nad Nisou, Na Roli 26, PSČ 463 21, IČ: 26706342,   

3. Československá obchodní banka, a.s. se sídlem v Praze 5, Radlická 150, PSČ 150 57, IČ: 00001350,                                                                      

4.  Město Jablonec nad Nisou, název zanikl na základě novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zařízení) jíž bylo město Jablonec nad Nisou zařazeno v ust. § 4 zákona mezi  statutární města Statutární 

město Jablonec nad Nisou se sídlem v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí 19, PSČ 467 51, IČ: 

00262340, 

5. Nadace PRECIOSA se sídlem v Jablonci nad Nisou, Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou, IČ:  

60254092, 

Ke dni 8.9.2010 odstoupil a zrušil zřizovatelství Nadace  JABLONEXGROUP a.s. se sídlem Jablonec nad 

Nisou,  Palackého 3145/41  IČO : 46711 38,      

                                    

Článek 3. 

Účel a cíl Nadace 

 

Pořízení, obnova zdravotnické techniky a pomůcek při poskytování péče o nemocné a zdravotně postižené 

v Jablonci nad Nisou. 
         

Článek 4. 

Majetek Nadace 

 

Zdroji majetku Nadace jsou výnosy z nadační jistiny a ostatního majetku Nadace, nadační dary  

poskytované  právnickými  a  fyzickými  osobami  k naplnění  cílů  Nadace,  výtěžky veřejných  sbírek,  
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loterií  a  podobných  her  provozovaných  Nadací  a  výnosy  z kulturních, společenských,  sportovních  a  

vzdělávacích  akcí  pořádaných  Nadací,  případně  další zákonné zdroje. 

Nadační kapitál  Nadace při jejím zápisu do nadačního rejstříku v roce 1998 činil 500.000,- Kč.  

Na základě Smlouvy a sedmi Dodatků o převodu zbývajících prostředků pro účely podpory nadací  od  

FNM ČR a MF ČR z  prostředků NIF ve II. etapě obdržela Nadace v letech 2002 – 2006 celkem   

19.625.000,- Kč. Česká republika - Ministerstvo financí - vypovědělo Nadaci smlouvu a byla zaslána 

Dohoda o ukončení smlouvy č. 00048-2002-211-S-N-04 uzavřená dne 12.03.2002 o převodu zbývajících 

prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě 

uzavřená podle §18 odst.2) písm. a) bod 6) zákona č.171/1991Sb. Dohoda o ukončení byla oboustranně 

podepsána dnem 29.7.2014. Tímto úkonem bylo definitivně ze strany MF ČR ukončeno přerozdělování 

finančních prostředků nadacím z II. etapy NIF a tím i zrušení samostatného vedení  hospodaření 

s příspěvkem NIF ve II etapě. 

 

1. Nadační kapitál tvoří celkem 20 125.000,- Kč, a tato výše je zapsána do veřejného nadačního rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl N, vložka číslo 23. Nadační kapitál je uložen 

především finančními investicemi do cenných papírů a vklady na účtech bank. 

 

2. Majetek Nadace smí být použit pouze v souladu s účelem uvedeným v nadační listině a ve statutu a za 

podmínek tam určených k poskytování nadačních příspěvků, k zajištění vlastní činnosti k naplnění svého 

účelu a k úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny i nákladů na vlastní správu. 

3. Nadace se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí, vlastním jménem 

4. podnikat s výjimkou činností uvedených v bodě 2. 
 

 

Článek 5. 

Jednání za Nadaci 

 

1. Za Nadaci jedná samostatně předseda správní rady a v době jeho nepřítomnosti dva členové správní 

rady. 

2. Podepisování za Nadaci se děje tak, že k nadepsanému, vytištěnému nebo jinak  vyznačenému jménu  

Nadace připojí předseda správní rady nebo člen správní  rady  své jméno s dovětkem „předseda 

správní rady“ nebo „člen správní rady“ a  podepíše se. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

ORGÁNY NADACE 

 

Článek 6. 

Správní rada 

1. Správní rada je statutární orgán Nadace. Spravuje její majetek, řídí její činnost a rozhoduje o všech 

věcech a záležitostech Nadace. 

2. Do výlučné působnosti správní rady přísluší : 

a) vydat statut Nadace včetně grantových pravidel a rozhodovat o jejich změnách, 

b) schvalovat rozpočet Nadace a jeho změny, 
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c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření Nadace, 

d) rozhodovat o výběru auditora, 

e) rozhodovat o sloučení Nadace s jinou nadací nebo nadačním fondem nebo o přeměně Nadace na 

obecně prospěšnou společnost, 

f) volit opakovaně členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena 

dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, 

g) volit předsedu správní rady, 

h) rozhodovat o zvýšení nadační jistiny, 

i) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku. 

3. Správní rada nese plnou zodpovědnost za soulad užití majetku Nadace s jejím deklarovaným účelem a 

za dodržování omezení užití  majetku Nadace vyplývajících z obecně platných právních předpisů. 

4. Správní rada má 5 členů. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k 

právním úkonům, je bezúhonná a není k nadaci v pracovním poměru. Členem správní rady nemůže být 

fyzická osoba, která je členem dozorčí rady Nadace, je vůči Nadaci v pracovním poměru, nebo není ve 

vztahu k účelu Nadace bezúhonná. Rovněž nemůže členem správní rady být fyzická osoba, které se 

poskytují prostředky k plnění účelu Nadace, jakož ani člen statutárního orgánu či kontrolního orgánu 

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

5. Funkční období člena správní rady je pětileté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné, a to  na 

základě písemného doporučení zřizovatele. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před 

uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena, jeho funkční 

období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě 

zaniklo.  

6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Správní 

rada se schází zpravidla čtyřikrát za rok, a to vždy v příslušném čtvrtletí. Termín a program jednání je 

nutno písemně oznámit členům správní rady nejméně do patnácti dnů před dnem jejího konání. 

 

7. Správní rada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny 

přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy. Člen správní rady nemůže vykonávat své hlasovací právo, pokud správní rada  rozhoduje  o 

jeho odvolání z důvodů dle tohoto článku, bod 2, písm. f).      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8. Mimořádné jednání správní rady je předseda správní rady povinen svolat na písemnou žádost 

kteréhokoli ze zřizovatelů, člena správní rady, člena dozorčí rady anebo osoby, která doloží  právní 

zájem. Nesvolá-li předseda  jednání správní  rady do jednoho měsíce od doručení žádosti, je žadatel 

oprávněn svolat ji sám. 

 

9. Předseda správní rady zajišťuje prezenční listinu a pořízení zápisu z jednání správní rady, obsahujícího 

všechna  přijatá rozhodnutí a jeho neprodlené doručení všem členům  správní  rady Nadace a  členům 

dozorčí rady. Zápis  podepisuje  předseda správní rady  nebo jím  pověřený člen správní rady. 

 

10.  Členství ve správní radě zaniká: 
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      a)    uplynutím funkčního období,  

      b)    úmrtím,  

      c)    odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li  vážným způsobem    

             nebo opakovaně zákon o nadacích  nebo Statut Nadace, 

      d)    odstoupením. 

 

11. Správní rada zve na svá pravidelná jednání své bývalé členy - zakladatele Nadace jako čestné hosty bez   

      hlasovacího práva a rozhodujícího hlasu.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Článek 7. 

Dozorčí rada 
 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace. Má 3 členy a funkční období je pětileté. 

2. Dozorčí rada zejména 

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, grantů a správnost 

účetnictví vedeného nadací, 

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, 

c) dohlíží na to, zda Nadace vyvíjí svoji činnost v souladu s právními předpisy a 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. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna svolat i mimořádné jednání  

správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadace a  pokud tak neučiní předseda správní rady. 

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

o to požádají. 

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

jednat jako zástupce Nadace. 

6.  Pro členy dozorčí rady platí obdobně článek 6., bod 5. a 10. s výjimkou opětovného zvolení za člena   

    dozorčí rady. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

ZDROJE A POUŽITÍ MAJETKU NADACE 

 

Článek 8. 

Nadační dar 

1. Nadačním darem se rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou Nadaci k dosahování účelu, pro který byla 

zřízena. 

2. Nadace je povinna vést evidenci poskytnutých nadačních darů. Nadace je povinna na požádání dárce mu 

sdělit, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační dar užit.                          

 

Článek 9. 

Nadační příspěvek 
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1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací v souladu s právními předpisy a Statutem Nadace, 

poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byla Nadace zřízena. O výši konkrétních grantů rozhoduje 

Správní rada. 

2. Granová pravidla 

a) Zaměření grantu: pořízení, obnova zdravotnické techniky a pomůcek při poskytování péče o 

nemocné a zdravotně postižené v Jablonci nad Nisou, 

 

b) Příjemci grantu: granty budou poskytnuty na konkrétní, v žádosti specifikované projekty 

organizacím a institucím, které poskytují péči na území města Jablonec nad Nisou, 

c) Žádost o poskytnutí grantu: mohou podat spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení 

církví a organizace příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace,  

 

d) Forma žádosti o grant: pro podání žádosti nejsou vydány žádné zvláštní formuláře. Žádost o grant 

musí být písemná a podaná v zalepené obálce, přičemž stačí jedno vyhotovení. 

 nutno přiložit doklad o platné registraci žadatele (doložení sídla v Jablonci nad Nisou, 

 Na požadované grantové prostředky (cíle) předložit projekt popisující věcné využití a 

účel  pořízení zdravotnické techniky a pomůcek, jejich typ, dodavatele, pořizovací cenu, 

rozpočet s uvedením objemu vlastních případně dalších vložených prostředků, popis 

dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán.   

e) Harmonogram: 

 vyhlášení výběrového řízení do 30. 6,. 

 vyhodnocení uchazečů řízení do 30. 9., 

 finanční částku rozdělit vyhodnoceným do 31. 12.,      

 žádosti o grant se přijímají vždy v termínu do 31. srpna na adresu sídla Nadace, 

 zveřejnění grantových pravidel v Jabloneckém měsíčníku, červen, 

 umístění na internetových stránkách Nadace, červen, 

f) Závěr: 

 subjekt, kterému byl nadační příspěvek poskytnut, je povinen jej použít jen k účelu, ke 

kterému byl poskytnut, jinak je povinen tento nadační příspěvek vrátit ve lhůtě stanovené 

správní radou Nadace, 

 subjekt, kterému byl nadační příspěvek poskytnut, je povinen na požádání Nadace 

prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit, 

 výjimku z podmínek, za nichž se poskytuje nadační příspěvek, může učinit jen správní 

rada svým jednomyslným rozhodnutím,  

 Členům orgánů Nadace, zaměstnancům Nadace ani osobám jim blízkým nelze nadační 

příspěvek poskytnout. 

 Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. 

 

Článek 10. 

Náklady na správu Nadace 

1. Náklady související se správou Nadace zahrnují zejména : 

      a) náklady na udržení a zhodnocení majetku Nadace, 

      b) náklady na propagaci účelu Nadace, 

      c) náklady související s provozem Nadace. 
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2. Omezení nákladů souvisejících se správou Nadace je takové, že celkové roční náklady Nadace 

související se správou  Nadace nesmí převýšit 10 % nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci 

téhož roku. Rozhodným obdobím se rozumí  kalendářní rok. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

HOSPODAŘENÍ NADACE 

 Článek 11. 

Účetnictví 

Nadace je povinna vést účetnictví odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění 

účelu Nadace a o nákladech na její správu a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů.Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorem. 

 

Článek 12. 

Výroční zpráva 

1. Nadace zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30.6. následujícího roku. 

2. Výroční zpráva musí obsahovat přehled o veškeré činnosti Nadace za hodnocené období a zhodnocení 

této činnosti, zejména  pak : 

a)  přehled majetku Nadace a jejích závazků,   

b)  přehled  poskytnutých nadačních darů, jejich užití, výše poskytnutých  příspěvků a zhodnocení, zda a 

jakým způsobem byly nadační příspěvky použity, 

c)  přehled ostatních příjmů Nadace,  

d)  přehled o použití majetku Nadace, 

e)  zhodnocení, zda Nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené v článku 10., bod a, b., 

f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o 

závažnější informace ze zprávy auditora; roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy, 

3. Vyjdou-li najevo po zveřejnění výroční zprávy skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je Nadace 

povinna tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit. 

4. Nadace uloží do 30 dnů po schválení Správní radou Výroční zprávu, popř. její opravu, u rejstříkového 

soudu k založení do sbírky listin. 

 

ČÁST PÁTÁ 

SLOUČENÍ, ZRUŠENÍ A ZÁNIK NADACE 

 

Článek 13. 

Likvidace Nadace 

 

Likvidace Nadace se provádí v souladu s ust. § 376 a násl. provázaně za využití ustanovení § 187 a násl. 

Občanského zákoníku. 

 
 

ČÁST ŠESTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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1. Záležitosti výslovně neupravené tímto statutem se řídí občanským zákoníkem. 

2. Tento statut je úplným zněním Statutu Nadace a nahrazuje v plném rozsahu Statut Nadace předchozích 

aktualizovaných vydání. 

 

3. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem  20.9.2016  podpisem předsedy správní rady Nadace. 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 20.9.2016                

 

 

 

 

                              

                                                                                                  Ing. Petr B e i t l                                                                                              

                                                                                               předseda správní rady 

                                                                                  Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 

 


