
STATUT NADACE DIVOKÉ HUSY 
 

Správní rada Nadace Divoké husy vydává tento  

statut Nadace Divoké husy 

 

 

I.  

Způsob jednání orgánů nadace 
 

1.  Správní rada 
 

1.1. Správní rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů 

 správní rady. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů správní rady.  

 

1.2. Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady. Předseda správní rady jedná za 

 nadaci.  

 

1.3. Zasedání správní rady svolává a řídí předseda správní rady. Zasedání správní rady předseda 

 správní rady svolává dle potřeby, nejméně však 4x ročně, a to písemnou pozvánkou 

 zasílanou nejméně týden před termínem zasedání na adresy členů správní rady, případně na 

 e-mailové adresy členů správní rady, kteří vyslovili souhlas se zasíláním pozvánek na svou 

 e-mailovou adresu.  

 

1.4. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady na základě žádosti dvou 

 dalších členů správní rady nebo na základě žádosti předsedy dozorčí rady . Nesvolá-li 

 předseda správní rady zasedání správní rady do 14  dnů od doručení žádosti, mohou 

 zasedání správní rady svolat členové správní rady, kteří požádali předsedu správní rady o 

 svolání zasedání nebo předseda dozorčí rady. 

 

1.5. Správní rada může přistoupit k volbě nového člena správní rady ještě před tím, než skončí 

 funkce dosavadního člena správní rady. Funkční období nově zvoleného člena správní rady 

 začne běžet prvním dnem následujícím po skončení funkce  dosavadního člena správní rady.  

 

1.6. Ze zasedání správní rady se pořizuje zápis, který vždy podepisuje osoba, která zasedání 

 správní rady svolala a další osoba, která se zasedání, byť jako host, účastnila. 

 

2.  Dozorčí rada 
 

2.1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů 

 dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů dozorčí rady.  

 

2.2. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady.  

 

2.3. Zasedání dozorčí rady svolává a řídí předseda dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady předseda 

 dozorčí rady svolává dle potřeby, nejméně však 1x ročně, a to písemnou pozvánkou 

 zasílanou nejméně týden před termínem zasedání na adresy členů dozorčí rady, případně na 

 e-mailové adresy členů dozorčí rady, kteří vyslovili souhlas se zasíláním pozvánek na svou 

 e-mailovou adresu.  

 

2.4. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady na základě žádosti dalšího 

 člena dozorčí rady. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání dozorčí rady do 14 dnů od 

 doručení žádosti, může zasedání dozorčí rady svolat člen dozorčí rady, který požádal 



 předsedu dozorčí rady o svolání zasedání.  

 

2.5. Dozorčí rada může přistoupit k volbě nového člena dozorčí rady ještě před tím, než skončí 

 funkce dosavadního člena dozorčí rady. Funkční období nově zvoleného člena dozorčí rady 

 začne běžet prvním dnem následujícím po skončení funkce dosavadního člena dozorčí rady.  

 

2.6. Ze zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který vždy podepisuje osoba, která zasedání 

 dozorčí rady svolala a další osoba, která se zasedání, byť jako host, účastnila. 

 

3.  Rozhodování mimo zasedání 
 

3.1. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

 technických prostředků. 

 

3.2. O tom, že správní rada bude rozhodovat mimo zasedání, může rozhodnout osoba oprávněná 

 svolat správní radu.  

 

3.3. Osoba oprávněná svolat správní radu zašle členům správní rady návrh rozhodnutí správní 

 rady, a to buď na adresu jejich trvalého pobytu či na jinou adresu, kterou člen správní rady 

 nadaci  sdělí, nebo na e-mailovou adresu, kterou člen správní rady nadaci sdělí, pokud člen 

 správní rady se zasíláním návrhu rozhodnutí na svou e-mailovou adresu výslovně 

 písemně souhlasil.  

 

3.4. Součástí návrhu rozhodnutí musí být též doba, ve které se členové správní rady musí 

 vyjádřit, zda-li s navrženým rozhodnutím správní rady souhlasí či nikoliv; tato doba nesmí 

 být kratší než jeden týden. Členové správní rady mohou své vyjádření zaslat buď písemně na 

 adresu nadace, nebo na email nadace perrollam@divokehusy.cz . Nebude-li vyjádření člena 

 správní rady doručeno nadaci poslední den lhůty stanovené v návrhu rozhodnutí správní 

 rady, má se za to, že s navrženým rozhodnutím nesouhlasí.  

 

3.5. Pro účely rozhodování mimo zasedání se za přítomné považují všichni členové správní rady.  

 

3.6. O rozhodnutí mimo zasedání musí být vyhotoven zápis, jehož přílohou musí být text návrhu 

 rozhodnutí správní rady, doklad o odeslání návrhu rozhodnutí všem členům správní rady a 

 vyjádření členů správní rady, byla-li nadaci doručena.  

 

3.7. Pro rozhodování dozorčí rady mimo zasedání se výše uvedený postup správní rady použije 

 obdobně.  

 

II. 

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 
 

1. Nadace může nadační příspěvek poskytnout pouze v souladu s účelem nadace. 

 

2 Nadace poskytuje nadační příspěvky pouze na základě žádosti, a to v rámci veřejně 

 otevřených programů poskytování nadačních příspěvků vyhlášených nadací.  

 

3. Podrobné podmínky programů poskytování nadačních příspěvků schvaluje správní rada.  

 

4. O výběru příjemců nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nebo výběrová komise, jejíž 

 členové jsou jmenováni správní radou.  
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5. Správní rada může se souhlasem dozorčí rady rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku 

 i mimo   vyhlášený program poskytování nadačních příspěvků.  

 

6. Nadační příspěvky jsou poskytovány příjemci po uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního 

 příspěvku mezi nadací a příjemcem. Nadační příspěvky jsou placeny bezhotovostním 

 převodem na účet příjemce uvedený ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.  

 

7. Osoba, které byl nadační příspěvek nadací poskytnut, je povinna použít jej v souladu 

 s podmínkami stanovenými nadací a do tří měsíců od poskytnutí příspěvku prokázat, jakým 

 způsobem a k jakému účelu byl využit. 

 

III.  

Činnosti, jež nadace může vzhledem k svému účelu vykonávat 

 

Nadace může vzhledem ke svému účelu vykonávat tyto činnosti:  

a) poskytování nadačních příspěvků; 

b) přijímání darů do majetku nadace; 

c) správa majetku nadace; 

d) pořádání veřejných sbírek; 

e) pořádání a spolupořádání kulturních, společenských a sportovních akcí za účelem podpory 

činnosti nadace. 

  

IV.  

 

Tento statut byl schválen a vydán správní radou Nadace Divoké husy po předchozím schválení 

dozorčí radou Nadace Divoké husy.  

 

V Praze, dne 21. března 2016 

 

 

 

Nadace Divoké husy 

RNDr. Karel Janoušek 

předseda správní rady 


