
Nadační fond 

       Horního Gymnázia v Havířově 

 

Statut Nadačního fondu Horního Gymnázia v Havířově 

Správní rada a revizor Nadačního fondu 

 

 

Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově, o.p.s. byl dne 24. února 2015 zřízen absolventy 

gymnázia JUDr. Miroslavem Pastuchou, Ing. Martinem Hýlem a Ing. Hanou Juřicovou 

a v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech je registrován (zapsán) 

v nadačním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod názvem 

Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statut Nadačního fondu Horního Gymnázia v Havířově 

IČ 038 29 464, zapsaného u Krajského obchodního soudu v Ostravě  v oddílu N, vložce číslo 1193 

 

I.  

Základní ustanovení 

1. Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově (dále jen Nadační fond) byl založen níže uvedeným 

zřizovatelem a je zapsán u Krajského obchodního soudu v Ostravě  v oddílu N, vložce číslo 1193. 

2. Nadační fond je účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé podle zákona č. 227/1997 Sb. 

o nadacích a nadačních fondech (dále jen zákon).  

3. Nadační fond má postavení právnické osoby.  

 

II. 

Název, sídlo a IČ Nadačního fondu 

1. Název Nadačního fondu: Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově 

2. Sídlo Nadačního fondu: Havířov – Podlesí, Studentská 1198/11, PSČ 736 01. 

3. IČ: 038 29 464 

III. 

Zřizovatel Nadačního fondu  

1. Zřizovatelem Nadačního fondu jsou absolventi gymnázia 

 Ing. Martin Hýl 

 Ing. Hana Juřicová 

 JUDr. Miroslav Pastucha 

IV. 

Účel a poslání Nadačního fondu 

1. Účelem Nadačního fondu je shromažďovat finanční prostředky pro podporu vzdělávacích aktivit 

nad rámec školní výuky a pro financování zlepšování podmínek vzdělávání studentů Gymnázia 

v Havířově – Podlesí, příspěvková organizace. 

2. Posláním Nadačního fondu je především: 

 podpora organizování kulturních, společenských a sportovních akcí studenty  

 podpora realizace mezinárodních kontaktů školy se školami v zahraničí 

 propagace činnosti školy  

 oceňování nejlepších absolventů školy  

 finanční pomoc studentům ze sociálně slabších rodin s dobrými studijními výsledky 

 

 

 



V. 

Majetek Nadačního fondu  

1. Zdrojem majetku Nadačního fondu jsou: 

 dobrovolné finanční příspěvky a dary fyzických a právnických osob 

 příjmy z vlastní činnosti, která je v souladu s posláním Nadačního fondu  

 příjmy z úroků 

2. Prostředky Nadačního fondu mohou být použity pouze v souladu s jeho statutem. 

3. Prostředky jsou účelově vázány, účel může být stanoven již při získávání prostředků. 

    

VI. 

Hospodaření Nadačního fondu  

1. Hospodaření Nadačního fondu se řídí obecně platnými právními předpisy. 

2. Finanční prostředky jsou poskytovány Nadačním fondem ve formě nadačního příspěvku nebo 

finančního či věcného daru. 

3. Nadační příspěvek:  

a) nadační příspěvek může být poskytnut žákům a zaměstnancům Gymnázia v Havířově -  Podlesí, 

příspěvková organizace, případně i jiné právnické a fyzické osobě, která se aktivně podílí na 

činnosti dané účelem a posláním Nadačního fondu  

b) nadační příspěvek může být poskytnut pouze na základě písemné žádosti žadatele o nadační 

příspěvek  

c) o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada 

d) na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok 

4. Celkové roční náklady související se správou Nadačního fondu nesmějí překročit 15%, (slovy 

patnáct procent) majetku Nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. 

 

VII. 

Správní rada Nadačního fondu 

1. Statutárním orgánem Nadačního fondu je správní rada. 

2. Správní rada spravuje majetek Nadačního fondu, řídí jeho činnost, rozhoduje o všech záležitostech 

Nadačního fondu a odpovídá za ně.  

3. Správní radu tvoří pět členů.  

4. Funkční období členů správní rady je pětileté. 

5. Členové správní rady volí na prvním jednání předsedu a místopředsedu správní rady. 

6. Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně. 

7. Členy správní rady volí správní rada. 

8. Členství ve správní radě je čestné, členové mají nárok pouze na úhradu nutných výloh 

vynaložených v souvislosti s činností ve správní radě. 



9. Členství ve správní radě zaniká:  

 uplynutím funkčního období 

 úmrtím 

 odvoláním  

 odstoupením 

VIII. 

Zásady pro jednání správní rady 

1. Správní rada se schází dle potřeby nejméně však jedenkrát za pololetí kalendářního roku. 

2. Jednání správní rady svolává a řídí její předseda nebo místopředseda. 

3. Správní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

4. Správní rada rozhoduje usnesením. 

5. Z jednání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda. 

6. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. 

7. Správní rada musí být svolána, pokud o to požádá její člen nebo revizor Nadačního fondu. 

8. Správní rada vypracovává výroční zprávu a zajišťuje vedení účetnictví v předepsané formě 

a celkové agendy Nadačního fondu. 

9. Nově zvolená správní rada zvolí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu 

a místopředsedu. 

10. Podpisové právo pro uzavírání smluv všeho druhu a pro právní úkony všeho druhu mají 

samostatně předseda a místopředseda správní rady. 

11. Ve zdůvodněných výjimečných případech uděluje předseda plnou moc některému z členů 

správní rady při současném stanovení účelu jednání a termínu, ve kterém je plná moc platná. 

12. Dojde-li ke změně ve správní radě, oznámí správní rada tuto skutečnost nadačnímu rejstříku. 

 

                                                                         IX. 

Revizor Nadačního fondu 

1. Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu, je volen správní radou.  

2. Funkční období revizora je pětileté. 

3. Do působnosti revizora patří zejména: 

 kontrola vedení účetnictví Nadačního fondu 

 přezkoumání roční účetní závěrky a předložení písemné informace o výsledku přezkoumání účetní 

závěrky správní radě  

 kontrola plnění podmínek poskytování finančních prostředků z Nadačního fondu 

 dohled nad dodržováním platných právních předpisů a Statutu při činnosti Nadačního fondu 

4.  Revizor nejméně jedenkrát ročně podává zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti správní radě. 

 



5.  Revizor je oprávněn: 

 nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadačního fondu 

 účastnit se jednání správní rady, vyžadují-li to zájmy Nadačního fondu, svolávat mimořádná 

jednání správní rady 

 upozorňovat správní radu na nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění 

 

6. Dojde-li ke změně v osobě revizora, oznámí správní rada tuto skutečnost nadačnímu rejstříku.        

      7. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady.  

 

X 

Výroční zpráva 

Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. 6. následujícího roku. 

Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle Nadačního fondu 

v úředních hodinách. 

XI 

Zánik nadačního fondu 

1. Nadační fond zaniká výmazem z nadačního rejstříku.  

2. Správní rada Nadačního fondu může rozhodnout o zrušení Nadačního fondu naplněním účelu 

v případě zániku Gymnázia v Havířově – Podlesí, příspěvková organizace 

3. V ostatním se zrušení a zánik Nadačního fondu řídí podle zákona č. 227/97 Sb. 

 

XII 

Kancelář Nadačního fondu 

Kancelář Nadačního fondu má sídlo na adrese: Havířov – Podlesí, Studentská 1198/11, PSČ 736 01 

 

XIII 

Závěrečná ustanovení  

Skutečnosti, které nejsou upraveny statutem, se řídí zákonem o nadacích a nadačních fondech 

a ostatními právními předpisy České republiky. 

 

Správní rada a revizor Nadačního fondu 

Předseda správní rady:   RNDr. Karel Foniok 

Místopředseda správní rady:  Mgr. David Málek 

Členové správní rady :  Ing. Hana Juřicová 

     JUDr. Miroslav Pastucha 

     Mgr. Tomáš Szotkowski 

Revizor:    Mgr. Dana Pazdziorová 


