Statut nadačního fondu

„Nadační fond Jendy Rajmana“

I. Všeobecná ustanovení
čl. l
Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem
Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048, a to zakladatelskou listinou ve formě notářského
zápisu a je zapsán v rejstříku nadací vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 452.

čl. 2
Fond byl zřízen podle zákona č. 227/97 Sb., v platném znění.

čl. 3
(1)
Fond vyvíjí svoji činnost na území České republiky i v zahraničí v souladu s právními
předpisy a s ustanovením tohoto Statutu.
(2)
(3)

Názvem fondu je: Nadační fond Jendy Rajmana
Sídlem fondu je : 289 34 Rožďalovice, Husova 24, okr. Nymburk

II. Základní principy činnosti a podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
čl. 4
(1) Účelem a cílem fondu je:
a) správa uměleckého odkazu českého knihaře Jendy Rajmana, shromažďování a péče o knihy
svázané jím nebo jeho dcerou popřípadě dalšími knihaři z jeho dílny, včetně přípravy a realizace

výstavy těchto knih v domě, kde Jenda Rajman žil, včetně úpravy nemovitostí, ve kterých Jenda
Rajman žil, pro výstavní a společenskou činnost
b) pořádání setkání a symposií knihařů a příbuzných řemesel za účelem předávání a výměny
zkušeností s tvorbou knižních vazeb
c) podpora vydávání krásných a bibliofilských knih.
(2)
Příspěvky z nadačního fondu lze poskytovat pouze v souladu s účelem a cílem nadačního
fondu. O jejich poskytnutí rozhoduje správní rada nadačního fondu.

čl. 5
Fond je nezávislou, nevládní, nevýdělečnou organizace. Veškeré prostředky, které získá,
ať již vlastní činností, nebo jako podpory a dary od třetích osob, využije pouze pro naplnění
svého účelu v souladu s tímto statutem.

III. Majetek fondu, účetnictví, výroční zpráva

(1)

čl. 6
Majetek fondu
Majetek fondu je při založení tvořen vkladem zřizovatele.

(2)
(3)
(4)

Zřizovatel do majetku fondu vložil částku 100.000,- Kč.
K dosažení účelu, pro který byl fond zřízen, lze použít celý majetek fondu.
Nakládání s majetkem fondu se řídí tímto statutem a ustanoveními zák.č. 227/97 Sb.

čl. 7
(1)
Zdroj příjmů fondu jsou především nadační dary zřizovatele, dalších osob a výnosy z
vlastní činnosti a jiné zdroje. Jakékoli finanční vztahy musí být v souladu s přijatými principy
činnosti a nesmějí narušovat zásadu nezávislosti fondu.
(2)
Z majetku fondu lze poskytovat pouze nadační příspěvky v souladu s tímto statutem a
hradit náklady spojené se správou fondu.
čl. 8
(1)
Celkové roční náklady fondu související se správou fondu nesmí převýšit 80 % majetku
nadačního fondu k 31. prosinci toho kterého roku (§ 22 odst. 1 písm. c/ zákona).
(2)
Fond vede účetnictví podle zvláštních předpisů. Roční účetní závěrka fondu musí být
ověřena auditorem, jen předepisuje-li to zákon.
(4) Fond vypracovává výroční zprávu ve lhůtě, kterou stanoví správní rada, nejpozději však
do šesti měsíců po skončení uplynulého kalendářního roku. Výroční zpráva obsahuje přehled o
veškeré činnosti fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména

a) přehled o majetku a o závazcích fondu ,
b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých fondu v hodnotě nad 10 000 Kč musí být
přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být
jeho anonymita zachována,
c) přehled o použití majetku fondu ,
d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, určenému posláním
fondu, v hodnotě vyšší než 10 000 Kč, a zhodnocení, proč a jakým způsobem byly nadační
příspěvky použity; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním
nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování anonymity, musí
být její anonymita zachována,
e) zhodnocení, zda fond při svém hospodaření
nákladů souvisejících s jeho správou ,

dodržuje pravidlo stanovené pro omezení

f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce

IV. Orgány fondu
čl. 9
Orgány fondu jsou:
a) správní rada
b) dozorčí rada (revizor)
Správní rada
čl. 10
(1)
Správní rada spravuje majetek fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech
fondu a je statutárním orgánem fondu.
(2)
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
"výroční zpráva"),

a hospodaření (dále jen

d) rozhodovat o sloučení, pokud není sloučení vyloučeno nadační listinou,
e) rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, popřípadě
přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce,
f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady,
revizora.
(2)

revizora,

dozorčí rady, popřípadě

Správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání správní rady.

čl. 11
(1)

Správní rada má tři členy.

(2)
Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná a není k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.
(3)
Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě
příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.
(4)
Členem správní rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění
účelu fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li
prostředky k plnění účelu fondu poskytovány této právnické osobě.
(5)
Členy správní rady jmenuje zřizovatel nadačního fondu listinou, opatřenou jeho
podpisem. Zřizovatel má právo listinou opatřenou jeho úředně ověřeným podpisem nebo závětí
toto právo převést na třetí osobu, která tak vstupuje do všech práv zřizovatele, která mu z tohoto
Statutu plynou.

čl. 12
(1)
Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné jmenování za člena správní rady
je možné.
(2)
Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního
období, jmenuje zřizovatel na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem,
ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.
čl. 13
(1)
První členy správní rady jmenoval zřizovatel fondu při jeho založení a určil jména
jedné třetiny těchto členů, jejichž funkční období skončí po roce, jedné třetiny členů, jejichž
funkční období skončí po dvou letech a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po
třech letech.

(1)
rady.

čl. 14
Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní

(2)
K rozhodnutí správní rady třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je
hlasovací právo členů správní rady rovné. K rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku,
k rozhodnutí o sloučení nadačního fondu a k přijetí a změně statutu fondu je zapotřebí souhlasu
všech členů správní rady.
čl. 15
(1)

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 fondu
d) odstoupením.
(2)
Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených zákonem nebo
tímto statutem do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do
šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o
odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, dozorčí rady, zřizovatele,
nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

čl. 16
Jestliže v důsledku zániku členství ve správní radě nemá fond statutární orgán nebo ve
správní radě zůstal pouze jeden její člen, a osoba oprávněná jmenovat členy správní rady fondu
tohoto práva nevyužije do jednoho roku ode dne, kdy správní rada měla jen jednoho člena,
jmenuje nové členy správní rady soud na návrh zřizovatele, dozorčí rady nebo i bez návrhu.

Dozorčí rada
čl. 17
(1)

Dozorčí rada je kontrolním orgánem fondu.

(2)
Dozorčí rada musí být zřízena vždy, jestliže majetek nadačního fondu je vyšší než
5 000 000 Kč. Do doby, než majetek fondu dosáhne uvedené výše, se dozorčí rada nezřizuje.
Její úkoly plní revizor.
(3)
Dozorčí rada zejména
a) kontroluje plnění podmínek stanovených
správnost účetnictví vedeného nadací,

pro poskytování

nadačních příspěvků a

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
c) dohlíží na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a
statutem fondu ,
d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
čl. 18
(1)
Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména a)
nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní
předseda správní rady.

(2)
Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno
slovo, pokud o to požádají.

čl. 19
(1) Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je
oprávněna jednat jako zástupce fondu.
(2) Pro dozorčí radu a její členy platí čl. 11 až 15 tohoto statutu obdobně.

(1)

čl. 20
Revizor
Není-li zřízena dozorčí rada, vykonává její působnost revizor.

(2)
Pro výkon funkce revizora platí čl. 11 odst. 2 až 4, čl. 12, čl. 13 , čl. 15 a čl. 19 odst. 1
tohoto statutu obdobně.

V. Společná ustanovení o orgánech fondu
čl. 21
Jednání za fond navenek
(1)
Za fond navenek jedná správní rada.
(2)
Úkony, ke kterým je třeba písemné formy, podepisuje každý člen správní rady
samostatně.
čl. 21
Tento statut byl schválen na zasedání správní rady fondu dne 20. července 2002

