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Statut Nadace Veronica 
 

 

Článek I 

Název a sídlo 
 

(1) Název nadace: Nadace Veronica 

(2) Sídlo nadace: město Brno 

(3) Nadace Veronica byla zřízena zřizovací listinou ze dne 10. 9. 1992 těmito osobami:  
 

- Ing. Antonín Buček, CSc., r. č. 42-09-17/431, bytem Ukrajinská 23, 625 00 Brno, 

- RNDr. Karel Hudec, DrSc., r. č. 27-11-18/462, bytem Hluboká 5, 639 00 Brno, 

- Ing. arch. Jarmila Kocourková, r. č. 31-60-27/442, bytem Úvoz 114, 602 00 Brno, 

- RNDr. Miroslav Kundrata, r. č. 56-01-31/0858, bytem Údolní 58, 602 00 Brno, 

- Ing. Jan Lacina, CSc., r. č. 44-01-09/437, bytem Hybešova 630, 661 01 Tišnov, 

- Doc. RNDr. Hana Librová, CSc., r. č. 43-61-26/414, bytem Tvrdého 22, 602 00 Brno, 

- RNDr. Věra Spurná, DrSc., r. č. 25-58-26/435, bytem Ferrerova 7, 618 00 Brno, 

- Rostislav Pospíšil, r. č. 50-09-06/050, bytem Pionýrská 19, 602 00 Brno 
   

Nadace Veronica byla registrována u Magistrátu města Brna dne 5. 10. 1992. 

 

 

Článek II 

Účel nadace 
 

(1) Posláním Nadace Veronica je podporovat rozmanité formy šíření myšlenek šetrného 

vztahu k přírodě.  
 

Nadace Veronica podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních 

hodnot krajiny; zejména na Moravě a ve Slezsku. 
 

Prostředky nadace jsou využívány mj. na podporu vydávání a distribuci časopisu Veronica, 

ekologických publikací a jiných tiskovin, ekologického poradenství, na pořádání výchovných, 

vzdělávacích a kulturně zaměřených akcí pro veřejnost, na rozvoj centra pro modelové 

venkovské projekty v Bílých Karpatech a na uskutečňování myšlenky pozemkových spolků. 

 

(2) Nadace Veronica je svým účelem nadací veřejně prospěšnou. Nadace se ani v budoucnu 

nemůže stát nadací dobročinnou.  

 

(3) Nadace může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky 

podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu. Za stejných podmínek může nadace převzít 

vedení obchodní společnosti. 

 

 

Článek III 

Majetek nadace a způsob užití majetku nadace 
 

(1) Majetek nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek nadace dle zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku.  

 

(2) Výše nadačního kapitálu je 39 194 004,20 Kč a je peněžním vyjádřením nadační jistiny, 

kterou tvoří:  
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1. Nemovitosti v hodnotě (včetně porostů) 531.900,- Kč (slovy: pět set třicet jeden tisíc devět 

set korun českých) stanovené znaleckým posudkem č. 108-16-98 Ing. Michaela Jahody, znalce 

v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací – lesní půda, lesní porosty, škody 

na lesních porostech, bytem Slunná 841, Luhačovice ze dne 6. 11. 1998, zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské 

Hradiště pro obec a katastrální území Hostětín na LV č. 38 – jako: 

a) lesní pozemek – p. č. 931/10 o výměře 7012 m2 a  

b) lesní pozemek – p. č. 935/10 o výměře 8070 m2,  
 

2. Nemovitosti v hodnotě 482.570,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát dva tisíce pět set sedmdesát 

korun českých) stanovené znaleckým posudkem č. 3923-200/10, znalce z oboru ekonomika, 

odvětví ceny a odhady nemovitostí, Rudice č. p. 210, okres Uherské Hradiště, zapsané 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště 

Uherský Brod, pro obec a katastrální území Hostětín, na LV 38 jako: 
 

 a) zastavěná plocha – p. č. 83 o výměře 21 m2  
 

b) zahrada – p. č. 11 o výměře 1101 m2 a ostatní plocha neplodná – p. č. 12/2 o výměře 

327 m2  
 

c) zemědělské pozemky: orná půda p. č. 227/2 o výměře 1.477 m2, orná půda p. č. 227/4 

o výměře 505 m2, orná půda p. č. 278/1 o výměře 9.398 m2, orná půda p. č. 433/1 

o výměře 2.694 m2, orná půda p. č. 433/2 o výměře 3.864 m2, orná půda p. č. 487/3 

o výměře 4.445 m2, trvalý travní porost p. č. 606 o výměře 1230 m2, orná půda p. č. 680 

o výměře 2.462 m2, orná půda p. č. 681 o výměře 2.177 m2, trvalý travní porost p. č. 

709/4 o výměře 2.078 m2 
 

d) ostatní plocha neplodná p. č. 230 o výměře 1.018 m2, p. č. 709/10 o výměře 510 m2,  

 

3. Nemovitosti v hodnotě 3.390.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta devadesát tisíc korun 

českých) stanovené znaleckým posudkem č. 3441-77/08 Ing. Aleše Janáska, znalcem z oboru 

ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, Benešovo nábř. 3742, Zlín, zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský 

Brod, pro obec a katastrální území Hostětín, na LV 38 jako  

a) zastavěná plocha – objekt bydlení č. p. 4 postavený na parcele č. 8 a  

b) pozemek – p. č. 8 o výměře 807 m2. 

 

4. Nemovitosti v celkové hodnotě 2 566 820,- Kč (slovy: dva miliony pět set šedesát šest tisíc    

osmsetdvacet korun českých) stanovené znaleckým posudkem č. 3067-79/06 Ladislava 

Kolaříka, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, Rudice č. 210, 

zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální 

pracoviště Uherský Brod, pro obec a katastrální území Hostětín na LV 38 jako: 
 

a)  budova (sklad moštárny) bez č. p./č. e. na parcele č. 146 – využití budovy: jiná stavba, 

a  

b) dvě zpevněné plochy (každá o rozloze 125 m2) a rampa (o výměře 6,6 m) stojící na  

       parcele č. 8,  
 

5. Nemovitost (budova lisovny ovoce) v hodnotě 701.940,- Kč (slovy: sedm set jedna tisíc 

devět set čtyřicet korun českých) stanovené znaleckým posudkem č. 3361-202/07 Ladislava 

Kolaříka, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, Rudice č. p. 210, 

okres Uherské Hradiště, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec a katastrální území Hostětín, na 
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LV 38 jako stavba - budova bez č. p./č. e. na parcele č. 146 – způsob využití: stavba pro 

výrobu a skladování. 
 

6. Nemovitosti v hodnotě 396.475,- Kč (slovy: tři sta devadesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát 

pět korun českých) stanovené znaleckým posudkem č. 124-464/2010 Ing. Jaroslava Kadlece, 

znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pozemky (mimo stavebních), 

trvalé porosty, škody na lesních porostech, v oboru lesní hospodářství, odvětví dříví-těžba, 

Nerudova 3208, Kroměříž, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec a katastrální území Hostětín na LV 

38 jako:  

a) lesní pozemek p. č. 487/2 o výměře 1.503 m2,  

b) lesní pozemek p. č. 605 o výměře 174 m2,  

c) lesní pozemek p. č. 607 o výměře 1.202 m2,  

d) lesní pozemek p. č. 700/18 o výměře 1.789 m2,  

e) lesní pozemek p. č. 700/45 o výměře 2.475 m2,  

f) lesní pozemek p. č. 709/8 o výměře 3.153 m2,  

g) lesní pozemek p. č. 709/11 o výměře 1.351 m2,  

h) lesní pozemek p. č. 935/3 o výměře 8.353 m2, 

i) lesní pozemek p. č. 987 o výměře 747 m2. 
 

7. Nemovitosti v  hodnotě 176 382,- Kč (slovy sto sedmdesát šest tisíc tři sta osmdesát dva 

korun českých), stanovené znaleckým posudkem č. 3382-83/10 pana Ing. Aleše Janáska, 

Benešovo nábř. 3742, Zlín, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, 

zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální 

pracoviště Uherský Brod pro obec a katastrální území Hostětín na LV 38 jako:  

a) pozemek p. č. 357 o výměře 4787 m² a  

b) pozemek p. č. 1151 o výměře 5317 m².  
 

8. Nemovitosti v  hodnotě 110 860,- Kč (slovy sto deset tisíc osm set šedesát korun českých), 

stanovené znaleckým posudkem č. 3382-83-1/10 pana Ing. Aleše Janáska, Benešovo nábř. 

3742, Zlín, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský 

Brod pro obec a katastrální území Hostětín na LV 38 jako:  

a) pozemek p. č. 134/12 o výměře 66 m²,  

b) pozemek p. č. 134/13 o výměře 58 m²,  

c) pozemek p. č. 134/14  o výměře 96 m²,  

d) pozemek p. č. 153/1 o výměře 3938 m²,  

e) pozemek p. č. 153/2 o výměře 201 m²,  

f) pozemek p. č. 159/1 o výměře 2654 m²,  

g) pozemek p. č. 159/2 o výměře 175 m²,  

h) pozemek p. č. 160 o výměře 66 m²,  

i) pozemek p. č. 162/1 o výměře 4739 m²,  

j) pozemek p. č. 162/2 o výměře 43 m² a  
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k) pozemek p. č. 162/3 o výměře 282 m². 
 

9. Spoluvlastnický podíl v hodnotě 1.565.000,- Kč (slovy jeden milion pět set šedesát pět tisíc 

korun českých) stanovené znaleckým posudkem č. 3287-208-2/09, znalce Ing. Aleše Janáska, 

Benešovo nábř. 3742, Zlín, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, 

v rozsahu id. 1565/4995 na stavbě – objektu fotovoltaické elektrárny, umístěné na pozemku p. 

č. 712, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, 

katastrální pracoviště Uherský Brod pro obec a katastrální území Hostětín.  

 

10. Spoluvlastnický podíl v hodnotě 29 272 057,20 Kč (slovy dvacet devět milionů dvě stě 

sedmdesát dva tisíc padesát sedm korun českých a dvacet haléřů) stanovené znaleckým 

posudkem č. 3185-51/2015, znalce Ing. Zdeňka Hány, Kotlářská 6, Brno, znalce z oboru 

ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, v rozsahu 21/64 na nemovitostech – budově č. 

p. 35 na pozemku p. č. 1610 se způsobem využití dle katastru nemovitostí jiná stavba, budově 

č. p. 725 na pozemku p. č. 1612 se způsobem využití dle katastru nemovitostí jiná stavba, 

budově č. p. 675 na pozemku p. č. 1283 se způsobem využití dle katastru nemovitostí jiná 

stavba, budovy bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1608 se způsobem využití dle katastru 

nemovitostí jiná stavba, budovy bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1615/1 se způsobem využití 

dle katastru nemovitostí jiná stavba, budovy bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1616 se způsobem 

využití dle katastru nemovitostí jiná stavba, budovy bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1624/1 se 

způsobem využití dle katastru nemovitostí garáž, včetně pozemků p. č. 1279/1, 1282/1, 

1282/2, 1283, 1284/1, 1296/1, 1296/2, 1306/1, 1306/2, 1542/3, 1544/10, 1606/1, 1606/2, 

1606/3, 1606/4, 1606/5, 1606/6, 1606/7, 1607/1, 1607/3, 1608, 1610, 1612, 1614/1, 1614/2, 

1614/3, 1615/1, 1615/2, 1616, 1617/1, 1617/2, 1618 a 1624/1, včetně příslušenství a včetně 

omezujících věcných břemen, ve městě Brně, ulice Svatopetrská 7, katastrální území 

Komárov, zapsaných na listu vlastnictví 777. 

 

(3) Zdroji ostatního majetku nadace jsou zejména:  

(a)  výnosy z nadační jistiny, 

(b)  nadační dary od fyzických a právnických osob, 

(c)  výnosy z ostatního majetku nadace, 

(d)  výnosy z podnikání, dobročinných akcí a veřejných sbírek, 

(e)  dědictví. 

 

(4) K plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, lze použít pouze výnosů z nadační jistiny 

a ostatní majetek nadace. 

 

(5) K plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, poskytuje nadace převážně nadační 

příspěvky třetím osobám nebo uskutečňuje vlastní projekty. Třetí osobou jsou právnické 

i fyzické osoby. 

 

(6) Poskytnutí nadačního příspěvku nebo realizaci vlastního projektu schvaluje správní rada 

nadace. U vlastních projektů nadace financovaných převážně na základě příspěvků a smluv 

s třetími dárci  např. mezinárodní nadace a fondy, veřejné zdroje národní i evropské, firemní 

a individuální dárci apod. přihlíží správní rada k určení prostředků danému smlouvou 

s dárcem. 

 

 (7) Nadace může zakládat účelové nebo dárcovské fondy.  

Účelové fondy jsou otevřené všem dárcům, které osloví cíle fondu.  

Dárcovské fondy jsou uzavřené a přispívá do nich pouze žadatel, který je založil. Každý fond 

má svůj statut, ve kterém jsou popsána pravidla hospodaření s tímto fondem, jeho grantová 

pravidla, případně další náležitosti.  
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Článek IV 

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 
 

(1) Nadace poskytuje nadační příspěvky právnickým a fyzickým osobám na činnosti 

(projekty), které jsou v souladu s účelem nadace. 

(2) Nadační příspěvek poskytuje nadace na základě písemné žádosti. Podrobná pravidla pro 

podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků a pro postup při jejich hodnocení, 

zahrnující zejména vymezení účelu poskytovaných příspěvků, vymezení cílových skupin 

fyzických a právnických osob, které jsou oprávněny žádat o příspěvek, podobu a termín pro 

podávání žádostí, termín rozhodnutí správní rady a vyrozumění žadatelů o výsledku, popř. 

další podmínky, jako např. formální požadavky pro vypracování písemné žádosti o nadační 

příspěvek, maximální výši poskytovaných příspěvků apod. stanoví svým rozhodnutím 

správní rada. Tato pravidla musí být následně zpřístupněna všem zájemcům o podporu. 

(3) O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada po posouzení podaných žádostí. 

Na zasedání musí být členům správní rady k dispozici úplný text žádostí o poskytnutí 

nadačního příspěvku, o kterých má být rozhodováno, a veškerá související dokumentace. 

Správní rada může detailním posouzením žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku 

a vypracováním návrhu rozhodnutí o poskytnutí příspěvku pověřit kancelář nadace 

a grantovou komisi, kterou správní rada za tím účelem zřídí.  
 

(4) Při posuzování předložených žádostí o nadační příspěvek má správní rada právo 

konzultovat s dalšími odborníky nebo si objednat vypracování oponentských posudků. 
 

(5) Správní rada může učinit tato rozhodnutí: 

       (a) schválit poskytnutí nadačního příspěvku v požadované výši, 

       (b) schválit poskytnutí nadačního příspěvku v nižší, než požadované výši, 

       (c) zamítnout poskytnutí nadačního příspěvku, 

       (d) vrátit žádost k přepracování, 

       (e) odložit rozhodnutí, 

       (f) postoupit žádost se souhlasem žadatele jiné nadaci či dárci. 
 

(6) O rozhodnutí správní rady musí být žadatel vyrozuměn do čtrnácti dnů po schůzi správní 

rady. 
 

(7) Nadační příspěvek se poskytuje třetí osobě na základě písemné smlouvy a příjemce 

nadačního příspěvku je povinen použít jej v souladu s podmínkami v této smlouvě 

stanovenými. Jinak je povinen nadační příspěvek nebo jeho část vrátit ve lhůtě stanovené 

nadací. 
 

(8) Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání nadace prokázat, 

jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek použit.  
 

(9) Nadační příspěvek nelze poskytnout osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je 

zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké.  

  

 

Článek V 

Náklady související se správou nadace 
 

(1) Ostatní majetek nadace a výnosy z nadační jistiny jsou rovněž používány k hrazení 

nákladů souvisejících se správou nadace. Náklady související se správou nadace zahrnují 

zejména náklady na udržování, zhodnocování a navyšování majetku nadace, náklady na 

propagaci účelu nadace, náklady související s provozem nadace, náklady na vlastní 

projekty nadace a vlastní náklady spojené s administrací nadačních příspěvků. 
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(2) Prostředky nadace nesmí být použity jinak než ve shodě s posláním nadace.  

 

(3) Nadace nesmí ovlivňovat jakoukoliv politickou kampaň jménem nebo ve prospěch 

jakékoliv politické strany, politického hnutí nebo kandidáta na veřejnou politickou funkci.  

 

 

Článek VI 

Hospodaření a vedení účetnictví 
 

(1) Nadace hospodaří podle plánu činnosti a rozpočtu sestaveného pro kalendářní rok 

a schváleného správní radou.  
 

(2) Návrh plánu činnosti a rozpočtu musí být správní radě předložen nejpozději do konce ledna 

příslušného kalendářního roku a plán činnosti i rozpočet musí být schválen nejpozději  

     do 31. března příslušného kalendářního roku. 
 

(3) Správní rada může v průběhu rozpočtového období rozhodnout o změnách v plánu činnosti 

a v rozpočtu nadace. 
 

(4) Nadace vede účetnictví podle zvláštních předpisů. 
 

(5) Roční účetní uzávěrka nadace musí být ověřena auditorem.    

   

 

Článek VII 

Orgány nadace 
 

(1) Orgány nadace jsou: 

(a)  správní rada  

(b)  dozorčí rada 

 

 

Článek VIII 

Správní rada 
 

(1) Správní rada je nejvyšším správním a řídícím orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, 

řídí činnost nadace, rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním orgánem 

nadace. 
 

(2) Do výlučné působnosti správní rady patří 

(a)  vydat statut nadace a rozhodovat o jeho změnách, 

(b)  rozhodovat o zvýšení a snížení nadační jistiny, 

(c)  schvalovat roční plán činnosti a rozpočet nadace a jejich změny, 

(d)  schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu nadace,  

(e)  schvalovat pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a rozhodovat o jejich 

změnách,  

(f)  rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků, 

(g)  volit a odvolávat členy správní rady, 

(h)  volit a odvolávat předsedu a místopředsedu správní rady, 

(i)  zřizovat a rušit výkonné a pracovní orgány nadace,  

(j)  stanovit výši odměny členům správní a dozorčí rady, 

(k)  schválit organizační a jednací řád nadace a rozhodovat o jeho změnách, 

(l)  jmenovat a odvolávat ředitele, který je zaměstnancem nadace, 

(m)  rozhodovat o sloučení nadace nebo o zrušení nadace, 

(n)  rozhodovat o odmítnutí nadačního daru, 

(o)  rozhodovat o způsobu využití kladného hospodářského výsledku nadace. 
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(3) Správní rada nadace má 9 členů.  
 

(4) Členem správní rady může být fyzická i právnická osoba. Členem správní rady nemůže být  

člen dozorčí rady ani osoba, která je vůči nadaci v pracovním poměru, ani osoba, která 

není ve vztahu k účelu nadace bezúhonná. 
 

(5) Členství ve správní radě je čestné. Členům správní rady nebo dozorčí rady může správní 

rada stanovit odměnu za výkon jejich funkce, pokud rozsah jejich činnosti a zodpovědnosti 

významně překračuje obvyklou míru. 
 

(6) Členství ve správní radě vzniká volbou. Ke zvolení člena správní rady je zapotřebí 

souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady. 
 

(7) Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím nebo 

odvoláním. Člen správní rady může být odvolán z důvodů stanovených v zákoně a dále 

v případě, že se neúčastnil více než 50 % zasedání správní rady v období dvou let, zneužil 

postavení člena správní rady nadace k osobnímu prospěchu nebo se dopustil obdobného 

závažného porušení etického chování. K odvolání je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech 

členů správní rady. 
 

(8) Funkční období člena správní rady je pětileté. Opětovné zvolení za člena správní rady je 

možné. 
 

(9) Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, určuje způsoby jednání za 

nadaci a zřizuje funkce či odborné komise dle potřeby. 
 

(10) Předseda řídí a organizuje činnost správní rady, svolává a řídí zasedání správní rady.    

Zodpovídá za plynulé doplňování a obměnu členů správní rady. 
 

(11) Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, zastupuje ho místopředseda správní rady. 
 

 

(12) Správní rada nadace se schází nejméně třikrát ročně. Pozvánky na zasedání musí být 

členům správní rady rozeslány nejpozději 3 týdny před termínem konání. 
 

(13) Správní rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů. Pokud není 

stanoveno jinak, rozhoduje správní rada prostou většinou přítomných. Při rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedajícího. 
 

(14) Správní rada může přijímat též čestné členy správní rady. Čestní členové nejsou 

zahrnováni do počtu členů správní rady uvedeného v odst. (1).  Mají však právo účasti na 

zasedání správní rady, kdy vystupují s hlasem poradním. 

 

(15) Ke změně statutu je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech členů správní rady. 
 

(16) Ke sloučení s jinou nadací a ke zrušení nadace je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech 

členů správní rady. 

 

 

Článek IX  

Způsob jednání za nadaci 
 

(1) Za nadaci jedná a podpisuje předseda správní rady, místopředseda správní rady a ředitel/ka 

a to každý z nich samostatně. 
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Článek X 

Dozorčí rada 
 

(1) Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem nadace. Dozorčí rada má tři členy. 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)  kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou 

a konsolidovanou účetní závěrku, 

(d)  vyjadřuje se k výroční zprávě, 

(e)  upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, 

(f)  nejméně jednou ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o výsledcích své 

kontrolní činnosti 
 

(2) Dozorčí rada je oprávněna svolat zasedání správní rady, jestliže usoudí, že to vyžadují 

zájmy nadace, a pokud tak na její žádost neučiní předseda správní rady 

 

(3) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním, 

přičemž jim musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. 

(4) Dozorčí rada zastupuje nadaci proti členu správní rady, jakož i v každé záležitosti, kdy 

zájem členů správní rady odporuje zájmům nadace. Za tím účelem pověří dozorčí rada 

jednoho ze svých členů.  

(5) V rozsahu působnosti dozorčí rady může její pověřený člen nahlížet do dokladů nadace 

a požadovat od členů dalších orgánů nadace nebo jejích zaměstnanců vysvětlení 

k jednotlivým záležitostem. 
 

(6) Dozorčí rada volí a odvolává své členy sama. Členem dozorčí rady nemůže být člen 

správní rady, ani osoba, která je vůči nadaci v pracovním poměru, ani osoba, která není ve 

vztahu k účelu nadace bezúhonná, ani osoba, která je oprávněna jednat jako zástupce 

nadace, ani osoba těmto osobám blízká. 
 

(7) Funkční období členů dozorčí rady je pětileté, opětovné zvolení je možné. V ostatním platí 

pro volbu a odvolání členů dozorčí rady a pro jejich funkční období obdobně ustanovení 

o správní radě. 
 

(8) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání. Dozorčí 

rada nadace se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.  
 

(9) Dozorčí rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů. Dozorčí 

rada rozhoduje prostou většinou přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

dozorčí rady. 

 

 

Článek XI 

Kancelář nadace  
 

 

(1) Kancelář nadace zabezpečuje na základě schváleného plánu činnosti a rozpočtu 

administrativní, finanční a jiné technické úkony spojené s plněním účelu nadace a vede 

účetnictví nadace. 
 

(2) Kancelář je řízena ředitelem. 
 

(3) Práce kanceláře a práva a povinnosti pracovníků kanceláře se řídí vnitřními směrnicemi, 

které vydává ředitel po předchozím schválení správní radou. 
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 Článek XII 

Ředitel nadace  

(1) Ředitel je vedoucím zaměstnancem nadace, je v přímé řídící působnosti správní rady, které 

jej ustanovuje do funkce a odvolává jej. Součástí ustanovení do funkce je určení mzdy 

ředitele. 

(2) V době neobsazení funkce ředitele přecházejí jeho práva a povinnosti na předsedu správní 

rady nadace. 

(3) Ředitel operativně řídí činnost nadace v souladu se zákonem, rozhodnutími správní rady 

a účelem a statutem nadace. Při této činnosti je oprávněn a povinen zejména: 

(a)  vykonávat rozhodnutí správní rady, 

(b)  předkládat návrhy správní a dozorčí radě a zajišťovat přípravu podkladů pro jejich 

zasedání, 

(c)  zastupovat nadaci v pracovněprávních vztazích, 

(d)  zastupovat nadaci při provozování její činnosti,  

(e)  jednat za nadaci  při provozování její činnosti. 

(4) Organizační postavení ředitele v nadaci, jeho řídící působnost vůči ostatním zaměstnancům 

a způsob výkonu jeho práv a povinností, jsou konkretizovány v  organizačních předpisech 

nadace schválených správní radou nadace (zejména organizační řád, podpisový řád). 

(5) Ředitel odpovídá za výkon své činnosti správní radě nadace.  

(6) Vznik, změny a skončení pracovního poměru ředitele se řídí příslušnými ustanoveními 

zákoníku práce. 

 

 

Článek XIII 

Zrušení a zánik nadace 
 

 

Zrušení a zánik nadace se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

 

 

V Brně dne ……………………2015 

 

 

 

 

            

                     ....................................................................... 

                     RNDr. Miroslav Kundrata 

                                                                předseda správní rady Nadace Veronica 

 

 

 

 

 


