Nadace Racek, IC: 25 85 46 40, Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V

Správní rada vydává

Statut Nadace RACEK
Čl. 1
Název nadace
Nadace RACEK
Čl. 2
Sídlo nadace
Boženy Němcové 54/9
460 05 Liberec V
Čl. 3
Právní poměry nadace
Nadace je právnickou osobou, její právní poměry se řídí § 362-367 zákona č. 89/2012 Sb.,
dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a tímto statutem.
Čl. 4
Územní působnost nadace
Nadace vyvíjí svou činnost na území České republiky, přičemž k plnění jejich úkolů může
nadace realizovat své záměry i v jiných státech.
ČI. 5
Účel nadace
Nadace je zřízena za účelem:
a) podpory rozhlasového a televizního vysílání a jiných hromadných sdělovacích
prostředků včetně internetu zaměřených na šíření křesťanských hodnot,
b) podpory osob (právnických i jednotlivců), kteří se zabývají křesťanskými misiemi
zejména se zaměřením na mládež,
c) individuální podpory vzdělávání studentů v průběhu studia,
d) podpory sociální, zdravotní a charitativní práce jednotlivců i organizací.
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ČI. 6
Činnost nadace
K dosažení uvedeného účelu bude nadace zejména:
a) soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadace,
b) vytvářet funkční a finančně nenáročnou organizační strukturu nadace,
c) nakládat s prostředky nadace v souladu s tímto statutem nadace.
Čl. 7
Zdroje nadace
Prostředky pro realizaci svého účelu a zajištění své činnosti, jak jsou uvedeny shora,
bude nadace získávat zejména z následujících zdrojů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

z darů právnických a fyzických osob věnovaných nadaci,
z příjmů plynoucích z hospodaření s majetkem nadace,
z výtěžků účelových akcí a veřejných sbírek,
z dědictví,
z grantů,
z vlastní podnikatelské činnosti.
Čl. 8
Používání prostředků nadace

Prostředků nadace lze použít pouze k realizaci účelu nadace viz čl. 5 statutu.
ČI. 9
Správní rada
1. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech
nadace a je statutárním orgánem nadace.
2. Do působnosti správní rady náleží zejména:
a) s předchozím souhlasem dozorčí rady vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
c) schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen
"výroční zpráva"),
d) rozhodovat o přeměně nadace,
e) volit nové členy správní rady a rozhodovat o odvolání člena správní rady, přestane-li
splňovat podmínky členství nebo funkce,
f) stanovovat výši odměny za výkon funkce člena správní nebo dozorčí rady,
g) přijímat a propouštět zaměstnance nadace,
h) po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhodovat o zvýšení nadačního kapitálu.
3. Správní rada je minimálně tříčlenná. Členové správní rady vykonávají svoji funkci bez
nároku na odměnu.
4. Funkční období členů správní rady je pětileté.
5. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
6. 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.
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7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady.
Dále volí ze svého středu jednatele, který spravuje provozní a administrativní agendu
nadace.
8. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejich členů. Při rozhodování je
hlasovací právo členů správní rady rovné.
9. 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,
d) odstoupením.
Čl. 10
Jednání jménem nadace
Jménem nadace jedná samostatně a v plném rozsahu každý jednotlivý člen správní rady.
Podepisování za nadaci se děje tak, že k názvu nadace připojí svůj podpis kterýkoliv člen
správní rady nebo osoba pověřená správní radou na základě vystavené plné moci.

Čl. 11
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace.
2. Dozorčí rada volí a odvolává své členy sama (§ 372 OZ).
3. Dozorčí rada zejména:
a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s nadační
listinou i statutem,
b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků,
c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich
odstranění,
d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a
konsolidovanou účetní závěrku,
e) vyjadřuje se k výroční zprávě a
f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své
kontrolní činnosti.
4. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace,
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace, pokud tak
neučiní předseda správní rady.
5. Dozorčí rada má minimálně tři členy.
6. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté.
7. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady.
8. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu, který svolává a řídí
jednání dozorčí rady.
9. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady, jednatele nebo
osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadace.
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ČI. 12
Výroční zpráva a účetnictví
1. Nadace zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30. června
následujícího kalendářního roku.
2. Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v § 358 zákona č. 89/2012.
ČI. 13
Změny statutu
O změnách statutu rozhoduje s předchozím souhlasem dozorčí rady správní rada a to
dvoutřetinovou většinou všech hlasů.
ČI. 14
Zrušení nadace
Při zrušení nadace rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem nadace správní rada dle
zákona.

Účinnost statutu
Nabývá účinnosti od 1. 4. 2015 a nahrazuje předchozí verzi statutu účinného od 30. 7. 2010.

V Liberci dne 1. dubna 2015

Petr Krásný Th.M.
předseda správní rady

-4-

