Statut
Nadačního fondu Biskupského gymnázia v Ostravě
Zakladatel Biskupské gymnázium v Ostravě, IČO: 00845388, se sídlem Karla Pokorného
1284/2, 708 00 Ostrava, se rozhodl založit nadační fond a za tímto účelem sepsal podle ust.
§ 304 a násl. a ust. § 395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku zakládací
listinu dne 19. července 2019. Touto zakládací listinou se zakládá Nadační fond Biskupského
gymnázia v Ostravě (dále jen jako nadační fond). Dne 19. srpna 2019 byl Nadační fond
zapsán do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1328.
I.
Název nadačního fondu
1.

Název nadačního fondu zní: Nadační fond Biskupského gymnázia v Ostravě.
II.
Sídlo nadačního fondu

1.

Sídlem nadačního fondu je: Ostrava, Karla Pokorného 1284/2, 708 00.
III.
Jména zakladatelů a jejich bydliště

1.

Zakladatelem nadačního fondu je Biskupské gymnázium v Ostravě, IČO: 00845388, se
sídlem Karla Pokorného 1284/2, 708 00 Ostrava (dále jen jako „zakladatel“).
IV.
Účel nadačního fondu

1.

Ve shodě s ust. § 394 odst. 1 občanského zákoníku je účelem založení nadačního fondu:
a)
b)
c)
d)
e)

podpora rozvoje duchovních a jiných humanitárních hodnot žáků Biskupského
gymnázia v Ostravě,
podpora rozvoje vzdělávání, vybavenosti a provozu Biskupského gymnázia v Ostravě,
podpora školních, výukových, sportovních a kulturních akcí,
podpora žáků a pedagogů Biskupského gymnázia v Ostravě a
rozvíjení spolupráce mezi Biskupským gymnáziem v Ostravě a rodiči jeho žáků.
V.
Orgány nadačního fondu

Orgány nadačního fondu jsou:
a) správní rada
b) revizor
VI.
Správní rada a způsob jednání za nadační fond
1.

Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.

2.

Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. Správní rada má pět členů, z toho vždy
4 členy ze strany rodičů žáků Biskupského gymnázia v Ostravě a jednoho člena ze strany
pedagogů Biskupského gymnázia v Ostravě, z nichž jeden zastává funkci předsedy správní
rady a jeden zastává funkci místopředsedy správní rady. Předsedu a místopředsedu správní
rady si volí členové správní rady ze svého středu.

3.

Funkční období členů správní rady činí dva roky a do funkce mohou být jmenování
opakovaně.

4.

Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím funkčního období,
jmenuje zakladatel na uvolněné místo nového člena. Jeho funkční období skončí dnem, ke
kterému by skončilo funkční období člena, jehož nahrazuje.

5.

K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je
hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

6.

Do působnosti správní rady patří zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

spravovat majetek nadačního fondu,
schvalovat poskytování nadačních příspěvků,
schvalovat rozpočet nadačního fondu a jeho změny,
rozhodovat o změnách statutu nadačního fondu,
volit revizora nadačního fondu,
schvalovat plán akcí nadačního fondu,
rozhodnout po předchozím vyjádření revizora o změně nadačního fondu na nadaci,
v případě, že není trvale možné, aby nadační fond nadále plnil svůj účel, rozhodnout o
zrušení nadačního fondu s likvidací a zvolit likvidátora,
možnost rozhodnout o poskytnutí odměny členům správní rady a revizorovi za výkon
jejich funkce a
řídit činnost nadačního fondu a rozhodovat i o dalších záležitostech, které nejsou
zakládací listinou, statutem nebo obecně závaznými právními předpisy vyhrazeny k
rozhodování jinému orgánu či zakladateli nadačního fondu.

7.

Za nadační fond jednají navenek předseda a místopředseda správní rady, každý z nich je
oprávněn jednat samostatně.

8.

Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis
osoba oprávněná jednat za nadační fond.
VII.
Revizor

1.

Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.

2.

Nadační fond má jednoho revizora, který je jmenován v souladu s ust. čl. VI. odst. 6 písm.
e) statutu nadačního fondu.

3.

Do působnosti revizora patří:
a)

kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a
správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,

b)
c)
d)
e)

kontrola, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací
listinou a statutem nadačního fondu,
upozorňování správní rady na zjištěné nedostatky a podávání návrhů na jejich
odstranění,
podávání zprávy správní radě o své kontrolní činnosti, a to nejméně 1x ročně a
další záležitosti, které jsou zakládací listinou, statutem či obecně závaznými právními
předpisy svěřeny do působnosti revizora.
VIII.
Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu

1.

Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu (dále též jen jako
„nadační příspěvky”) jsou následující:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

nadační příspěvek může nadační fond poskytnout výhradně v souladu s účelem
nadačního fondu stanoveným v zakládací listině. Nadační fond se nesmí podílet na
financování politických stran a politických hnutí,
nadační příspěvek se poskytuje zpravidla ve formě peněžitého plnění. Bude-li to však
vhodnější vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, může být
nadační příspěvek poskytnut ve formě jiného plnění,
nadační příspěvek může být poskytnut pouze na základě rozhodnutí správní rady na
účely, které jsou v souladu s účelem nadačního fondu podle ust. čl. IV. zakládací
listiny,
poskytnutí nadačního příspěvku plně závisí na uvážení správní rady. Na poskytnutí
nadačního příspěvku není právní nárok,
příjemce nadačního příspěvku je povinen jej použít v souladu s podmínkami určenými
nadačním fondem, jinak je povinen nadační příspěvek vrátit. Příjemce nadačního
příspěvku je povinen nadačnímu fondu na požádání prokázat, k jakému účelu byl
nadační příspěvek použit,
nadační příspěvek může být poskytnut i na náhradu cestovních nákladů osob, které
pomáhají plnit účel, pro který byl nadační fond založen, a to v souladu s právními
předpisy a na základě řádného vyúčtování předloženého správní radě nadačního fondu.
IX.
Způsob majetkového vypořádání při zániku nadačního fondu

Dary poskytnuté nadačnímu fondu se nevracejí. V případě zániku nadačního fondu likvidační
zůstatek bude vyplacen zakladateli.
X.
Závěrečná ustanovení
Tento statut může být měněn pouze písemně na základě rozhodnutí správní rady.

V Ostravě dne 20. srpna 2019

