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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  

Níže uvedení zřizovatelé u vědomí, že současná ekonomická situace nedovoluje běžným 

způsobem dokončit a uvést do provozu stavbu nové moderní nemocnice, financovat provoz 

a zajišťovat nákup nového moderního vybavení nemocnice v Jablonci nad Nisou, jakož i u 

vědomí, že její dokončení, vybavování a provozování  je důležitou podmínkou pro rozvoj 

obecného blaha v regionu města Jablonce nad Nisou, založili dne 17. června 1993 k tomuto 

humanitnímu cíli „Nadaci nemocnice v Jablonci 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  se upravuje  

Statut Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou takto : 

 

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

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   64 04 58 38. 

 

3. Účet Nadace u Československé obchodní banky a.s.,  Praha 1- Nové Město, Na    

     Příkopě 14, pobočka Jablonec nad Nisou, Komenského 17,  Jablonec nad Nisou  

     IČO 00 00 13 50,  číslo účtu   677839203/0300 
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Článek 2. 

Zřizovatelé 

 

 

 

1. Komerční banka, a.s. se sídlem v Praze 1, Na příkopě 969, PSČ 114 07,  

     IČO : 45 31 70 54 

 

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,                                                                                                                                                                                                 

IČO: 26 70 63 42    

 

3. Československá obchodní banka, a.s. se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150,PSČ 150 57 

     IČO : 00 00 13 50 

 

4. Město Jablonec nad Nisou se sídlem v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí  19, PSČ  

467 51,  IČO : 00 26 23 40 

 

5.  Nadace PRECIOSA a.s. se sídlem v Jablonci nad Nisou, adresa Opletalova 17, PSČ 466 

67 Jablonec nad Nisou, IČO : 60 25 40 92 

 

Ku dni 8.9.2010 odstoupila a zrušila zřizovatelství nadace  JABLONEXGROUP a.s.           

se  sídlem  Jablonec nad Nisou, Palackého 3145/41  IČO : 46 71 15 38  

 

 

 

Článek 3. 

Účel a cíl nadace 

 

Účelem nadace je zajistit dostatečné finanční prostředky na  pořízení a obnovu zdravotnické 

techniky Nemocnice v Jablonci nad Nisou, nezbytné k zajištění poskytování zlepšené 

zdravotní péče obyvatelstvu regionu, včetně zdravotní prevence. Nadace rovněž poskytne  

finanční prostředky zařízením a organizacím poskytující péči o nemocné a postižené 

v okrese Jablonec nad Nisou 

 

 

 

 

Článek 4. 

Nadační jmění a majetkové vklady zřizovatelů 

 

1. Celková hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než 500.000,- Kč a po dobu trvání 

nadace se nesmí pod tuto hodnotu snížit. 

2. Nadační jmění nadace činilo ke dni založení nadace 700.000,- Kč (Sedmsettisíc korun 

českých). 
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3. Příspěvkem z  prostředků Nadačního investičního fondu, FNM ČR v celkové výši 19 

625 000,- Kč Nadaci nemocnice v Jablonci nad Nisou a stávající hodnota nadačního 

jmění 500.000,- Kč činí hodnota nadačního jmění celkem 20 125 000,- Kč. 

 

 

Vklady jednotlivých zřizovatelů byly ke dni založení nadace: 

 

a)    Bižuterie Česká mincovna, a.s.  vložila 

       100.000,- Kč (Jednostotisíc korun českých)     - JABLONEXGROUP, a.s. 

b)    Komerční banka a.s. vložila 

       100.000,- Kč (Jednostotisíc korun českých) 

c)    LUCAS AUTOBRZDY, s.r.o    vložila 

       100.000,- Kč (Jednostotisíc korun českých)      -   Lucas Varity, s.r.o 

d)   Československá obchodní banka, a.s. vložila 

      100.000,- Kč (Jednostotisíc korun českých) 

e)   Město Jablonec nad Nisou vložilo 

      100.000,- Kč (Jednostotisíc korun českých) 

f)    PRECIOSA a.s. vložila 

      100.000,- Kč (Jednostotisíc korun českých) 

g)   Nadace PRECIOSA vložila 

      100.000,- Kč (Jednostotisíc korun českých) 

 

Ke dni změny a úpravy Statutu činí částka nadačního jmění celkem 20 125 000,- Kč 

slovy (dvacetmilionůstodvacetpěttisíckorunčeských) a představuje: 

 

a) finanční částku  227 270,- Kč slovy (dvěstědvacetsedmtisícdvěstěsedmdesát           

      korun českých), složených na termínovaném účtu u Československé  

      obchodní banky a.s., Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 14, pobočka Jablonec  

      nad Nisou, Komenského 17, Jablonec nad Nisou,  č.ú. 677839203/0300. 

 

b) nemovitý majetek v celkové ceně 272 730,- Kč slovy      

     (dvěstěsedmdesátdvatisícesedmsettřicet korun českých), a to tři řadové garáže  

      v Žitné ulici  v Jablonci nad Nisou, oceněný znaleckými posudky ze dne  

      11.4.1998 soudního znalce ing. Zdeňka Jakeše. 

 

c) finanční částka z NIF II. etapa celkem 19 625.000,-Kč slovy 

     (devatenáctmilionůšestsetdvacetpěttisíckorun českých), a to z  Fondu národního   

     majetku ČR, Česká republika – Ministerstvo financi, je uložena  na termínovaném  

    vkladu na dobu určitou u Československé obchodní banky, a.s., Praha 1 -  Nové Město, PSČ  

     115 20, Na Příkopě 854/14, pobočka  Jablonec nad Nisou, Komenského 17, PSČ 466 29,  

    Jablonec nad Nisou. 
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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 statutárním orgánem nadace. 

2. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech věcech a 

záležitostech nadace. 

3. Do výlučné působnosti správní rady přísluší : 

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách 

b) schvalovat rozpočet nadace a jeho změny 

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace 

d) rozhodovat o sloučení nadace s jinou nadací nebo nadačním fondem anebo 

o přeměně nadace na obecně prospěšnou společnost 

e) volit  nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání  člena správní 

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

f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady 

g) rozhodovat o zvýšení nadačního jmění 

h) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku.   

K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je 

hlasovací právo členů správní rady 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. e/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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4. Správní rada má pět členů. 

     Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním                   

úkonům, je bezúhonná a není k nadaci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. 

Členem správní rady nemůže 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 správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena správní rady lze vždy 

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. Členy správní rady, zvoleni dne 10.9.2010 na tříleté funkční období jsou:  

      

     člen:               Ing. Matoušek Ladislav, rodné číslo 625104/  

                            trvalý pobyt: Mírová 693, Mnichovo Hradiště                                

          člen:               Mgr. Vladimír Zákoucký, rodné číslo 500213/088, 

                                 trvalý pobyt: Liberec, Březnická 535 

          člen:               Karel Zelníček, rodné číslo 481108/057 

                                 trvalý pobyt: Jablonec nad Nisou, Korejská 26 

          člen:               Ing. Petr Beitl, rodné číslo 661205/1116 

                                 trvalý pobyt: Jablonec nad Nisou, U Rybníka 14 

          člen:               Ing. Ivo Schötta, rodné číslo 560305/0805 

                                 trvalý pobyt: Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 3 

 

7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu.  

     Předsedou správní rady byl zvolen dne 8.6.2011  Ing. Petr Beitl, rodné číslo  

     661205/1116, trvalý pobyt: Jablonec nad Nisou, U Rybníka 14 dalších řádných   

      funkčních voleb a to 8.9.2013. 

                                                                                                 

 

      Správní rada se schází zpravidla čtyřikrát  za rok a to vždy v příslušném čtvrtletí.                                             

     Jednání správní rady svolává a řídí její předseda.  

     Termín a program jednání je nutno písemně oznámit členům správní rady nejméně do                                                                                                                                                                                                                          

     patnácti dnů před dnem jejího konání. 

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 osvědčí právní zájem. 

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

         žadatel oprávněn svolat ji sám. 

 

10.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. 
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11. Členství ve správní radě zaniká: 

 a) uplynutím funkčního období,  

 b) úmrtím,  

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

            vážným  způsobem nebo opakovaně zák. č. 227/1997 Sb. nebo statut nadace, 

d) odstoupením. 

Článek 7. 

Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. 

 

2. Dozorčí rada zejména 

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků 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 zejména  

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

neučiní předseda správní rady 

 

4. Dozorčí rada má 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 dozorčí radu  a její členy platí obdobně článek 6., bod 4., 5. a 11. s výjimkou ) 

     oprávnění volit nové členy dozorčí rady 

 

7. Do funkce člena dozorčí rady byli správní radou dne 18.6.2008 na další tříleteté funkční       

     období zvoleni: 

     

     MUDr. Pavel Šochman, rodné číslo 510526/443 

     trvalý pobyt: Bezručova  53, Jablonec nad Nisou 

  

            MUDr. Dag Tichý rodné číslo číslo 640418/0057, 

            trvalý pobyt: Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou 

 

     MUDr. Martin Bartoň, rodné číslo 690109/3210 

     trvalý pobyt: Příčná 5, Jablonec nad Nisou 
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ČÁST TŘETÍ 

ZDROJE A POUŢITÍ MAJETKU NADACE 

Článek 8. 

Nadační dar 

1. Nadačním darem se rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou nadaci k dosahování 

účelu, pro který byla nadace 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. 

Ostatní zdroje příjmů nadace 

1. Nadace je oprávněna získávat jiné příjmy pouze pronájmem nemovitostí, pořádáním 

loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských sportovních  

a vzdělávacích akcí. 

2. Nadace se může podílet pouze na podnikání akciových společností. Celkový rozsah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

majetkové účasti nadace na podnikání akciových společností nesmí přesáhnout 20% z 

majetku nadace po odečtení hodnoty nadačního jmění. Veřejně obchodovatelné cenné 

papíry akciových společností může nadace nakupovat pouze na veřejných 

trzích.Obchodní podíl nadace na majetku akciové společnosti nesmí být vyšší než 20%. 

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

Nadace nesmí vlastním jménem podnikat s výjimkou činností uvedených v článku 9. bod 

1. 

Článek 10. 

Pouţití majetku 

Majetek nadace může být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami ve statutu nadace                                                                                                                        

a) jako nadační příspěvek                                                                                             

b) k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace 

 

 

Článek 11. 

Nadační příspěvek 

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. 

2. Podmínky pro poskytnutí nadačního přísdpěvku: 
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a) nadační příspěvky  jsou poskytovány zdravotnickým zařízením a organizacím 

poskytujícím péči o nemocné a postižené v okrese Jablonec nad Nisou. 

b) nadační příspěvky se poskytují formou účelové dotace za účelem zakoupení     

zdravotnické techniky a vybavení zdravotnickým zařízením a organizacím 

poskytujícím péči o nemocné a postižené v okrese Jablonec nad Nisou 

c) žádost o poskytnutí nadačního příspěvku musí být písemná a musí obsahovat   

alespoň: 

- druh zdravotní techniky nebo vybavení, na jehož zakoupení je nadační                   

       příspěvek požadován 

- dodavatele této zdravotní techniky nebo vybavení 

- výši požadovaného nadačního příspěvku 

      Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku se předkládá ve dvojím vyhotovení   

      správní  radě k rozhodnutí. 

 

d) subjekt, kterému byl nadační příspěvek poskytnut, je povinen jej použít jen   

       k účelu, ke lterému byl poskytnut, jinak je povinen tento nadační příspěvek    

      vrátit ve lhůtě stanovené správní radou nadace. 

 

e) subjekt, kterému byl nadační příspěvek poskytnut, je povinnen na požádání  

      nadace prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit. 

 

3. Výjimku z podmínek, za nichž se poskytuje nadační příspěvek může učinit jen  

     správní rada  svým jednomyslným rozhodnutím. 

 

4.  Členům orgánů nadace nelze nadační příspěvek poskytnout. 

 

Článek 12. 

Náklady na správu nadace 

1. Náklady související se správou nadace je nadace povinna vést odděleně od nadačních 

příspěvků. 

2. 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 včetně odměn za výkon členů orgánů  

    nadace. 

3. Omezení nákladů souvisejících se správou nadace je takové, že celkové roční náklady 

nadace souvisejících se správou nadace nesmí převýšit 10 % nadačního jmění podle jeho 

stavu k 31. prosinci téhož roku.  

Pravidlo stanovené podle bodu 3. tohoto článku nelze měnit nejméně po dobu pěti let. 

Rozhodným obdobím se rozumí kalendářní rok. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

HOSPODAŘENÍ NADACE 

Článek 13. 

Účetnictví 

1. Nadace je povinna vést účetnictví v souladu se zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví  

v platném znění. 

2. Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorem. 

Článek 14. 

Výroční zpráva 

1. Nadace vypracovává výroční zprávu ve lhůtě stanovené správní radou , nejpozději však 

do šesti měsíců po skončení hodnoceného období, přičemž hodnoceným obdobím se 

rozumí uplynulý kalendářní rok. 

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 jednotlivých nadačních darů; u jednotlivých nadačních darů v hodnotě  

     nad 10.000,- též přehled o osobách, které je poskytly.  Pokud dárce požaduje     

           zachování anonymity, musí být jeho anonymita  zachována 

c) přehled ostatních příjmů nadace  

d) přehled o použití majetku nadace 

e)    přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro které  

           byla nadace zřízena; u jednotlivých nadačních příspěvků v hodnotě nad  10.000,-     

           Kč též přehled a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity. 

           Pokud byl nadační příspěvek výjimečně poskytnut fyzické  osobě  ke  zdravotním  

           nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování  

           anonymity, musí být její anonymita zachována. 

f)   zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené 

           v článku 10., bod 3. 

g)       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 najevo 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. 
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ČÁST PÁTÁ 

SLOUČENÍ, ZRUŠENÍ A ZÁNIK NADACE 

Článek 15. 

Sloučení nadace 

1. O sloučení nadace s jinou nadací mohou rozhodnout správní rady za podmínky, že výnos 

z nadačního jmění nedostačuje k plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, a účel 

nadace, s níž má být sloučena (přejímající nadace), je shodný, popř. obdobný účelu, pro 

který byla slučovaná nadace zřízena.  

    Nadační jmění přejímající nadace se musí zvýšit o nadační jmění slučované nadace. 

2. O sloučení nadace s nadačním fondem mohou rozhodnout  správní rady za podmínky, že 

majetek nadačního fondu nedostačuje k plnění účelu, pro který byl zřízen, a účel nadace, 

s níž má být sloučen (přejímající nadace), je shodný, popř. obdobný účelu, pro který byl 

slučovaný nadační fond zřízen. 

3. Před rozhodnutím o sloučení uzavře slučovaná nadace s přejímající nadací nebo 

slučovaný nadační fond s přejímající nadací písemnou smlouvu o sloučení. 

Přílohou smlouvy o sloučení musí být přehled o nadačním jmění slučované nadace nebo 

o majetku slučovaného nadačního fondu a o jejich závazcích, ne straším než tři měsíce 

přede dnem sloučení. 

Článek 16. 

Zrušení nadace 

Nadace se zrušuje :   

a) dosažením účelu, pro který byla zřízena, dnem uvedeným v rozhodnutí správní  

rady o dosažení účelu nadace  

b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem dnem  

uvedeným ve smlouvě o sloučení  

c) rozhodnutím soudu o zrušení nadace dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak  

dnem právní moci tohoto rozhodnutí  

d) prohlášením konkursu  nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro  

nedostatek majetku. 

Článek 17. 

Zánik nadace 

1. Nadace zaniká ke dni výmazu z rejstříku. 

2. Zániku nadace předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její 

majetek sloučením na jinou nadaci nebo nadační fond. Likvidace se rovněž neprovede, 

je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po 

ukončení konkursního řízení nadaci žádný majetek. 

 

Článek 18. 

Likvidace nadace 

Likvidace nadace se provádí v souladu s ust. § 9 a násl. zák. 227/1997 Sb.  

o nadacích a nadačních fondech a ust. § 70 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v 

platném znění. 
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ČÁST ŠESTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Stane-li se některé ustanovení tohoto statutu neplatným nebo neúčinným v důsledku 

okolnosti nebo řady okolností, která nastala, popř. které nastaly po schválení tohoto 

statutu a o nichž žádný ze zřizovatelů nemohl předpokládat, že nastanou nebo že budou 

mít takovéto účinky, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních 

ustanovení tohoto statutu a správní rada je povinna takováto neplatná, resp. neúčinná 

ustanovení nahradit ustanovením platným a účinným. 

2. Tento statut se vyhotovuje v devíti výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, 

přičemž dva obdrží rejstříkový soud a po jednom MF ČR, Nadace a každý ze 

zřizovatelů. 

3. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu předsedy správní rady nadace. 

ČÁST SEDMÁ 

NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND  (NIF) 

 

Článek  19. 

Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu 

Na základě Smlouvy o převodu zbývajících prostředků ze dne 12.3.2002, určených 

usnesením č. 1946 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze 43. schůze 12.12.2001 pro 

účely podpory nadací ve II. etapě, uzavřené podle § 18, odst. 2)  písm. a)  bod 6  zákona č. 

171/1991 Sb. mezi  Fondem národního majetku České republiky  a Nadací nemocnice 

v Jablonci nad Nisou se stala Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou příjemcem 

finančních prostředků ve výši 8 509.000,- Kč (slovy 

osmmilionůpětsetdevěttisíckorunčeských). Dodatkem č.3 ze dne 4.3.2003 k základní 

smlouvě se stala Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou příjemcem finančních prostředků 

ve výši 2 855.000,-Kč (dvamilionyosmsetpadesátpěttisíckorunčeských). Dodatkem č. 4  ze 

dne 1.12.2003 k základní smlouvě se stala Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 

příjemcem finančních prostředků ve výši 2 154.000,- Kč (slovy 

dvamilionystopadesátčtyřitisíckorunčeských). Dodatkem č. 5  ze dne 8.11.2004 k základní 

smlouvě se stala Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou příjemcem 

finančníchprostředkůve výši 5 009.000,- Kč(slovy pětmilionůdevěttisíckorunčeských) 

Dodatkem č. 6 ze  dne 20.4.2006 se týkal zrušení FNM ČR a působnost přebírá  MF ČR. 

Dodatkem č.7 ze dne 12.9.2006 k základní smlouvě. se stala Nadace nemocnice v Jablonci 

nad Nisou příjemcem finančních prostředků ve výši 1 098.000,- Kč. Celkem 19 625.tis. Kč.  

 

 

Uloţení 

1.   Příspěvky z Nadačního investičního fondu jsou určeny k uložení do nadačního jmění   

      Nadace.  

2.   Nadace je odpovědná za bezpečné uložení příspěvků a za vytváření podmínek pro jejich 

zhodnocování. 

3.  Příspěvky  mohou být vloženy pouze do banky nebo do investiční společnosti, které 

mají povolení působit na území České republiky. 

4. Příspěvky mohou být vloženy a zaregistrovány do nadačního jmění pouze ve formě: 



  strana  12   

a) peněžních prostředků, cenných papírů vydaných státem, cenných papírů, za 

jejichž splacení se stát zaručil, dluhopisů vydaných bankami a jiných dluhopisů, 

které jsou veřejně obchodovatelné, 

b) podílových listů podílového fondu, který byl založen investiční společností pro 

potřeby nadací podle zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a 

investičních fondech, jehož statut omezuje investování peněžních prostředků 

stejně jako § 33 zákona č. 42/1997 Sb. o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem. 

Tato povinnost může být změněna dodatkem smlouvy mezi Ministerstvem financí 

ČR a Nadací nemocnice v Jablonci nad Nisou  v případě novely zákona č. 227/1997 

Sb. 

Pouţití. 

1.   Nadace nesmí  příspěvky spotřebovat, může čerpat pouze výnosy z příspěvků. Nadace  

      má povinnost každoročně užít celý výnos nejpozději do konce následujícího roku. 

2.   Výnosem z příspěvku vloženého do nadačního jmění za příslušný kalendářní rok je úrok    

      z finančních prostředků z NIF zapsaných v nadačním rejstříku k poslednímu   

      kalendářnímu  dni příslušného roku.  Úrok se stanoví ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID  

      pro 1 rok, která se stanoví jako aritmetický průměr dvou hodnot vyhlášených Českou  

      národní bankou a platných pro první a poslední kalendářní den v příslušném roce. 

3.  Nadace má povinnost rozdělovat nadační příspěvky třetím osobám z výnosů z příspěvků   

      z Nadačního investičního fondu formou veřejně vyhlášených otevřených programů. 

4.  Nadace poskytne nadační příspěvek třetí osobě jen na základě smlouvy stanovující                   

      konečného příjemce nadačního příspěvku a omezující počet dalšího přerozdělování.       

      Nelze poskytnout příspěvek nadaci, která na základě výběrového řízení k NIF  a   

      rozhodnutí  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR již příspěvek obdržela. 

5. Třetími osobami, jimž je možno poskytnout nadační příspěvek z výnosů z příspěvků 

z Nadačního investičního fondu jsou zejména: 

           a)  občanská sdružení, obecně  prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, 

           b)  nadace a nadační fondy za podmínky, že nejméně 80 % příspěvku bude  

     použito na nadační příspěvky třetím osobám a nejvýše 20 % na správu        

     nadace nebo navýšení nadačního jmění, 

           c)   veřejnoprávní instituce, 

           d)  příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že samy vloží nejméně  

    50 %   finančních prostředků na předmětný projekt. 

Výroční zpráva. 

6.  Nadace  má  povinnost  ve  výroční  zprávě  informovat  samostatně  o správě   

příspěvku z Nadačního investičního fondu. Výroční zpráva musí obsahovat tyto údaje: 

a) výnosy, 

b) náklady na správu a navýšení nadačního jmění, 

c) samostatně provedený audit hospodaření s výnosy z prostředků poskytnutých M 

F ČR s tím, že MF ČR má právo souhlasu s výběrem auditora. Náklady na 

provedení auditu hradí Nadace. 

d) nadační příspěvky třetím osobám, včetně výčtu příjemců a výše nadačních 

příspěvků, 

e) grantová pravidla, 
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Kontrola. 

 

7. Nadace je povinna oznámit MF ČR veškeré změny týkající se jejího sídla a jejich  

     statutárních orgánů. 

8. Osobou odpovědnou za administrativní správu nadačního jmění je výkonný ředitel, který      

     je 
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㚮①쐯样쁓傓퇅ꙉ舱쏢쉊읮薛蝗蟧㚮ⓖ㚮㚮袴跼萬롸擑枱汴粔嵔瑔埔妴呴疹얂㚮桄ꙉ

텣 垱㚮ꙉ綟퐭纸츾긠 㚮毉촾ꙉ婞벜 霕㚮뇡ꙉꙉ釸ꙉ咞جب ꙉ纗㚮㚮羸㚮扼碾ꙉ蛟

쥟㚮㚮㚮㚮㚮雘騴釤鹔ꙉꙉꙉ╛ꙉ㚮㚮㚮録鴺鰚飖佋㚮∴ ꙉʫ펵툳퉻㏼㍊㚮ꙉ庝凥ꙉꙉ숔

㚮殖袹 哏슈뉉㚮뮐ꙉ 癴ىيꙉề乯깉 ꙉꙉ랟団坣噷 챯帓냦ꙉ橝췥钻痧ꙉᾮ 跔ಟے
沴횸뵑 謆︾摬鐫ḥ툛 囌囁ꙉ毖혺릭╲ ῭ ꙉꙉ⒮已㚮 햗鵿쿜乨ꙉ機띟ꙉ蝠쵽

鯞㚮隉锥鷭 ꙉ峞ꙉꙉ땻쭾曥뜕�飶㚮㚮謪퐫 綤繚亪ᆨ令殮ꙉ纻ꙉ綬箽 ꙉ㚮獐 쭁لك

疏먆ꙉ囜츝찚︼㚮ꙉ矶 仴返㚮磴穔籜 卝㚮穳禃汃ꙉ欬㚮瘜ꙉ吏넷븺Ε㚮肟艃鼓ꙉ腿

茶쏠韍ꙉ껚羒㚮浫ꙉꙉ洝棍檛晃뒗뷇飾㚮ꙉ틡陸 㚮槏㚮㚮뱴ꙉ姡돉 ꙉ彨렘碑ꙉ㚮ꙉ

㚮ꙉ૫ ꙉ ꙉꙉ뮝뿟姅뙺 펕ꙉꙉꙉꙉ懝맫早쟾黦庛ꙉ韞㚮滙ꙉ ꙉꙉ닟 ꙉ壞璘냑뀸깯

뿧 ꙉꙉꙉ稐 㚮횏횏츾∺㚮㚮㚮ꙉمت ꙉꙉ碆毸㊄刺驟ِّـ 尰鳺듲ꙉꙉ푺 飏ꙉᾫ彌렌緉
祯 翧횻ꙉ侜봆뤞삓dání MF ČR a Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, a 

to nejpozději  do sedmi měsíců po konci kalendářního roku. 

9. 紁텂ꙉḗ脛ꙉ ઇ㚮륝㚮뾮쒬磝矞㚮ꙉ菝㚮进낲냴ꙉ뱸㚮㚮걱뗰觨 ꙉچ㚮ꙉ껶珺
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舱쏢쉊읮薛蝗蟧㚮ⓖ㚮㚮袴跼萬롸擑枱汴粔嵔瑔埔妴呴疹얂㚮桄ꙉ 텣 垱㚮ꙉ綟퐭

纸츾긠 㚮毉촾ꙉ婞벜 霕㚮뇡ꙉꙉ釸ꙉ咞جب ꙉ纗㚮㚮羸㚮扼碾ꙉ蛟쥟㚮㚮㚮㚮㚮雘騴

釤鹔ꙉꙉꙉ╛ꙉ㚮㚮㚮録鴺鰚飖佋㚮∴ ꙉʫ펵툳퉻㏼㍊㚮ꙉ庝凥ꙉꙉ숔㚮殖袹 哏슈뉉㚮

뮐ꙉ 癴ىيꙉề乯깉 ꙉꙉ랟団坣噷 챯帓냦ꙉ橝췥钻痧ꙉᾮ 跔ಟ沴횸뵑ے ꙉꙉ 謆

謆︾摬鐫ḥ툛 囌囁ꙉ毖혺릭╲ ῭ ꙉꙉ⒮已㚮 햗鵿쿜乨ꙉ機띟ꙉ蝠쵽鯞㚮隉锥鷭 ꙉ

峞ꙉꙉ땻쭾曥뜕�飶㚮㚮謪퐫 綤繚亪ᆨ令殮ꙉ纻ꙉ綬箽 ꙉ㚮獐 쭁لك疏먆ꙉ囜츝찚︼

㚮㚮矶 仴返㚮磴穔籜 卝㚮穳禃汃ꙉ欬㚮瘜ꙉ吏넷븺Ε㚮肟艃鼓ꙉ腿茶쏠韍ꙉ껚羒㚮
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㚮횏횏츾∺㚮㚮㚮ꙉمت ꙉꙉ碆毸㊄刺驟ِّـ 尰鳺듲ꙉꙉ푺 飏ꙉᾫ彌렌緉 祯

翧횻ꙉ侜봆뤞삓dání MF ČR a Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, a to 

nejpozději  do sedmi měsíců po konci kalendářního roku. 
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맫早쟾黦庛ꙉ韞㚮滙ꙉ ꙉꙉ닟 ꙉ壞璘냑뀸깯 뿧 ꙉꙉꙉ稐 㚮횏횏츾∺㚮㚮㚮ꙉمت

ꙉꙉ碆毸㊄刺驟ِّـ 尰鳺듲ꙉꙉ푺 飏ꙉᾫ彌렌緉 祯 翧횻ꙉ侜봆뤞삓dání MF ČR 

a Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, a to nejpozději  do sedmi měsíců po 

konci kalendářního roku. 

ꙉꙉ랟団坣噷 챯帓냦ꙉ橝췥钻痧ꙉᾮ 跔ಟ沴횸뵑ے 謆︾摬鐫ḥ툛 囌

囁ꙉ毖혺릭╲ ῭ ꙉꙉ⒮已㚮 햗鵿쿜乨ꙉ機띟ꙉ蝠쵽鯞㚮隉锥鷭 ꙉ峞ꙉꙉ땻쭾曥뜕�飶

㚮㚮謪퐫 綤繚亪ᆨ令殮ꙉ纻ꙉ綬箽 ꙉ㚮獐 쭁لك疏먆ꙉ囜츝찚︼㚮ꙉ矶 仴返ꙉ磴穔

籜 卝㚮穳禃汃ꙉ欬㚮瘜ꙉ吏넷븺Ε㚮肟艃鼓ꙉ腿茶쏠韍ꙉ껚羒㚮浫ꙉꙉ洝棍檛晃뒗뷇

飾㚮ꙉ틡陸 㚮槏㚮㚮뱴ꙉ姡돉 ꙉ彨렘碑ꙉ㚮ꙉ㚮ꙉ૫ ꙉ ꙉꙉ뮝뿟姅뙺 펕ꙉꙉꙉꙉ

懝맫早쟾黦庛ꙉ韞㚮滙ꙉ ꙉꙉ닟 ꙉ壞璘냑뀸깯 뿧 ꙉꙉꙉ稐 㚮횏횏츾∺㚮㚮مت

㚮ꙉ ꙉꙉ碆毸㊄刺驟ِّـ 尰鳺듲ꙉꙉ푺 飏ꙉᾫ彌렌緉 祯 翧횻ꙉ侜봆뤞삓dání MF 

ČR a Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, a to nejpozději  do sedmi měsíců po 

konci kalendářního roku. 

綤繚亪ᆨ令殮㚮纻ꙉ綬箽 ꙉ㚮獐 쭁لك疏먆ꙉ囜츝찚︼㚮ꙉ矶 仴返㚮磴穔籜 卝㚮

穳禃汃ꙉ欬㚮瘜ꙉ吏넷븺Ε㚮肟艃鼓ꙉ腿茶쏠韍ꙉ껚羒㚮浫ꙉꙉ洝棍檛晃뒗뷇飾㚮ꙉ틡

陸 㚮槏㚮㚮뱴ꙉ姡돉 ꙉ彨렘碑ꙉ㚮ꙉ㚮ꙉ૫ ꙉ ꙉꙉ뮝뿟姅뙺 펕ꙉꙉꙉꙉ懝맫早

쟾黦庛ꙉ韞㚮滙ꙉ ꙉꙉ닟 ꙉ壞璘냑뀸깯 뿧 ꙉꙉꙉ稐 㚮횏횏츾∺㚮㚮㚮ꙉمت

ꙉꙉ碆毸㊄刺驟ِّـ 尰鳺듲ꙉꙉ푺 飏ꙉᾫ彌렌緉 祯 翧횻ꙉ侜봆뤞삓dání MF ČR a 

Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, a to nejpozději  do sedmi měsíců po konci 

kalendářního roku. 

ꙉ彨렘碑㚮㚮ꙉ㚮ꙉ૫ ꙉ ꙉꙉ뮝뿟姅뙺 펕ꙉꙉꙉꙉ懝맫早쟾黦庛ꙉ韞㚮滙ꙉ ꙉꙉ

닟 ꙉ壞璘냑뀸깯 뿧 ꙉꙉꙉ稐 㚮횏횏츾∺㚮㚮㚮ꙉمت ꙉꙉ碆毸㊄刺驟ِّـ 尰鳺
듲ꙉꙉ푺 飏ꙉᾫ彌렌緉 祯 翧횻ꙉ侜봆뤞삓dání MF ČR a Radě vlády pro nestátní 

neziskové organizace, a to nejpozději  do sedmi měsíců po konci kalendářního roku. 

11.ꙉ뮝뿟姅뙺 펕ꙉꙉꙉꙉ懝맫早쟾黦庛ꙉ韞㚮滙ꙉ ꙉꙉ닟 ꙉ壞璘냑뀸깯 뿧 ꙉꙉꙉ

稐 㚮횏횏츾∺㚮㚮㚮ꙉمت ꙉꙉ碆毸㊄刺驟ِّـ 尰鳺듲ꙉꙉ푺 飏ꙉᾫ彌렌緉 祯ꙉ

翧횻ꙉ侜봆뤞삓dání MF ČR a Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, a to 

nejpozději  do sedmi měsíců po konci kalendářního roku. 

12.Nadace má povinnost poskytnout Radě vlády pro nestátní neziskové organizace 

dodatečně vyžádané informace pro posouzení správy příspěvku. 

 

Sankce. 

 

13.Při nedodržení podmínek stanovených v tomto článku budou proti nadaci  uplatněna tato  

     opatření: 

a) výzva k odstranění nedostatků ve stanovené lhůtě, 

b) smluvní pokuta až do výše 20 % ročního výnosu z příspěvku a to z částky 

určené na správu nadace nebo na zvýšení nadačního jmění, 

c) výzva k vrácení příspěvku z Nadačního investičního fondu ve stanovené lhůtě, 

d) podání návrhu příslušnému soudu na zrušení nadace na základě usnesení vlády. 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 8.6.2011. 
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                                  Ing. Petr B e i t l                                                                                              

                                                                                    předseda správní rady 

                                                                 Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 


