STATUT Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice
10.3.2015

STATUT
Nadace Kardiocentrum

eské Bud jovice

se sídlem
370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

I.
Úvodní ustanovení
1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující
sch zi jejích z izovatel dne 15. zá í 1992. Z izovateli nadace tehdy byli
a) MUDr. Milan Vambera CSc., bytem eské Bud jovice, Pekárenská 11
b) MUDr. František Toušek, bytem eské Bud jovice, Otakarova 6
c) Ing. Miroslav Šedek, bytem eské Bud jovice, E.Destinové 42
d) JUDr. Karel Attl, bytem Hrd jovice, Sadová 198.
2. Sou ástí z izovacích listin byla i d vodová zpráva zpracovaná MUDr. Františkem
Touškem, dokumentující prudký nár st úmrtnosti na akutní infarkt myokardu a ostatní
formy ischemické choroby srde ní.
3. Na ustavující sch zi z izovatel byl schválen statut nadace, vycházející z tehdejší úpravy
nadací v ob anském zákoníku. Nadace právoplatn vznikla dnem 22. 9. 1992, kdy byla
pod .j. 28/92 registrována Okresním ú adem v eských Bud jovicích.
Každý ze z izovatel nadace složil pen žitý dar do jejího jm ní, na její ú et u pobo ky
Komer ní banky a.s .v eských Bud jovicích.
4. Zákon íslo 227/1997 Sb. stanovil povinnost do dvanácti m síc od jeho ú innosti, t.j. ke
dni 1. 1. 1999, stávající nadace bu zrušit, nebo je uvést do souladu s jeho obsahem.
Správní rada nadace, s ohledem na n kolikaletou, úsp šnou, obecn prosp šnou innost
nadace, rozhodla na svém zasedání dne 21.12. 1998 nadaci zachovat, transformovat ji a
dále ve ejn p sobit.
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5. V souvislosti s nabytím ú innosti zákona .89/2012 Sb. (nový ob anský zákoník)
k 1.1.2014, schválila správní rada nadace dne 22.9.2014 a 10.3.2015 zm ny ve Statutu
nadace, odpovídající p íslušným ustanovením zákona .89 / 2012 Sb. a rozhodnutí MF R
o prost edcích z NIF . Tento statut je sou asn ve ejnou nada ní listinou. Zm ny statutu
ísluší v li zakladatel , ídí se p im en §§317-320 zákona .89/2012 Sb., zajiš uje je
správní rada.

II.
Název a sídlo nadace
1. Název nadace : Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice
2. Sídlo nadace: eské Bud jovice 370 04, Klaricova 22
3.

: 47235292

III.
Zakladatelé nadace
Zakladateli transformované nadace jsou
a) MUDr. Milan Vambera, CSc., nar.24.6.1944,
bytem eské Bud jovice, Pekárenská 11
b) MUDr. František Toušek, nar.21.5.1951,
bytem eské Bud jovice, Otakarova 6
c) Ing. Miroslav Šedek, nar.5.6.1950,
bytem eské Bud jovice, E.Destinové 42
Každý ze z izovatel transformované nadace složil do jejího kapitálu 1/3 z celkového
zákonem stanoveného minimálního vkladu 500 000 K .
Všichni zakladatelé nadace se považují ve smyslu zákona za jediného a v záležitostech nadace
musí jednat jednomysln . Odmítá-li n která z t chto osob souhlas bez vážného d vodu ud lit,
nahradí jej k návrhu kterékoli z ostatních zakládajících osob svým rozhodnutím soud.

IV.
el nadace
1. Získávání a ú elné využívání pen žitých a nepen žitých dar od fyzických a právnických
osob k podpo e prevence a lé by kardiovaskulárních chorob.
2. Podpora státních i nestátních zdravotnických za ízení, zejména s kardiologickým a
kardiochirurgickým programem, sídlících p edevším v jiho eském regionu.
3. Organizace zdravotnické osv ty zam ené na prevenci kardiovaskulárních chorob.
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4. Podpora všech forem vzd lávání léka a st edního zdravotnického personálu p edevším
v oborech kardiologie a kardiochirurgie, zejména poskytováním grant , stipendií i jiných
finan ních p ísp vk na odborné stáže, specializované kongresy v tuzemsku i v zahrani í,
lenství v mezinárodních profesních organizacích, nákup odborné literatury apod.
5. Podpora ov ování, p ípadn vývoje nových vyšet ovacích a lé ebných metod, zejména
v kardiologii a kardiochirurgii.
6.

el nadace je ve ejn prosp šný. Ú el nadace m že být rozhodnutím zakladatel ve
smyslu pot eb rozší en, p ípadn zm n, ve smyslu §§321-326 zákona .89/2012 Sb.

V.
Nada ní kapitál
1. Nada ní kapitál iní 17 457 000,00 K
(slovy: sedmnáctmilion ty istapadesátsedmtisíckorun eských).
2. Nada ní kapitál je v ú etnictví nadace analyticky len n podle zdroje jeho vzniku
(p vodní nada ní jistina 500 000,00 K ze vklad z izovatel + navýšení 100 000,00 K
ze zdroj nadace + 16 857 000,00 K nada ní dar eského státu z NIF ve II. etap ). Výše
nada ního kapitálu se zapisuje do ve ejného rejst íku.
3. Majetek nadace tvo í nada ní jistina a ostatní majetek
4. Pln ní cíl nadace je podpo eno veškerými movitými a nemovitými majetky Nadace
Kardiocentrum eské Bud jovice, zobrazenými na majetkových ú tech nadace.
5. Zvýšení i snížení nada ního kapitálu lze uskute nit pouze ve smyslu §§342-348 zákona
.89/2012 Sb.

VI.
Nada ní p ísp vek

1. Nadace podpo í, p im en

zdroj m, kterými disponuje, žádosti o podporu
odpovídající ú elu nadace. Rozhodování o poskytnutí nada ního p ísp vku náleží
výhradn správní rad .

2. Nadace nesmí poskytnout nada ní p ísp vek osob , která je lenem statutárního
orgánu nebo zam stnancem nadace, výjimky se ídí §353 odst.2, zákona .89/2012 Sb.

3. Nada ní p ísp vek na podporu napln ní ú elu nadace je zakladateli definován jako
grant, pen žní dar, podpora projektu, zejména úhrada náklad ú asti na projektu, stáži,
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úhrada poplatku za lenství v mezinárodních odborných organizacích, úhrada
materiál , vzd lávací literatury, p edm
pro výzkum i jeho ov ení a další
nespecifikované p ísp vky, sloužící výhradn napln ní ú elu Nadace Kardiocentrum
eské Bud jovice.

4.

íjemce nada ního p ísp vku jej m že použít jen ve shod s ujednanými
podmínkami. Na vyzvání je povinen nadaci prokázat použití nada ního p ísp vku,
v p ípad jeho použití v rozporu s ujednanými podmínkami, vrátí jej nadaci jako
bezd vodné obohacení.

5. Nadace nesmí poskytnout nada ní p ísp vky, jsou-li vlastní zdroje financování
majetku nadace nižší než nada ní kapitál. To se netýká p ísp vk z dar , ur ených
k tomuto ú elu p ímo dárcem.

VII.
Hospoda ení nadace
1. Základními zásadami v hospoda ení nadace je:
a) dodržování maximální hospodárnosti p i její správ a provozu
b) zachování nada ního kapitálu na výši nejmén 500 000,- K po celou dobu trvání
nadace se zákazem jeho snížení, zcizení i zatížení
c) bezvýjime né dodržování ú elu uvedeného v l. IV. p i poskytování p ísp vk
etn povinnosti p íjemce p ísp vku prokázat na výzvu nadace jeho použití
d) poskytování odm n za práci ve spojení se správou nadace (tajemník, zam stnanci).
Výkon práce v orgánech nadace je nadále považován za estný, bez nároku na
finan ní odm nu.
e) zákaz poskytování p ísp vk politickým stranám a hnutím
f) nakládání s majetkem nadace v souladu s §§338-341 zákona .89/2012 Sb.
2. Celkové ro ní náklady na správu nadace nesmí p evýšit 5% z jejího nada ního kapitálu,
podle jeho stavu k 31.12. téhož roku.
3. Nadace m že podnikat, pokud podnikání p edstavuje pouhou vedlejší innost a výt žky
podnikání slouží jen k podpo e jejího ú elu. Za stejných podmínek m že nadace p evzít
vedení obchodní spole nosti. Nadace nesmí být neomezen ru ícím spole níkem
obchodní spole nosti.
4. Majetek nadace nesmí být zástavou ani p edm tem jiného zajišt ní závazk .
5. Nadace je povinna vést ádné ú etnictví dle zákona a provád cích p edpis . Náklady
související se správou nadace se evidují odd len od evidence nada ních p ísp vk a
evidence o ostatních innostech k napln ní ú elu nadace. Ro ní ú etní záv rka musí být
ov ena auditorem.
6. Nadace nejpozd ji do šesti m síc od skon ení p edchozího kalendá ního roku vydává
výro ní zprávu, hodnotící innost v uplynulém roce, obsahující zejména
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ehled o vlastním majetku nadace, jeho použití a o závazcích
ehled o osobách, které poskytly nadaci dary s výjimkou p ípad , kdy dárci
požádali o zachování anonymity
ehled o tom, jak byl majetek nadace použit
ehled o osobách, jimž byly poskytnuty nada ní p ísp vky
zhodnocení, zda nadace p i svém hospoda ení dodržela pravidla pro
poskytování nada ních p ísp vk
zhodnocení základních údaj ro ní ú etní záv rky a zprávy auditora
zhodnocení náklad na správu nadace

7. Výro ní zpráva se do t iceti dn od jejího schválení ukládá do nada ního rejst íku
vedeného Krajským soudem v eských Bud jovicích. Výro ní zpráva je ve ejná a každý
má právo si z ní po izovat opisy a výpisy. Nadace ji zve ej uje na webových stránkách
www.kardiocentrumcb.cz.
VIII.
Orgány nadace
1. Orgány nadace jsou správní rada a dozor í rada.
2. Postavení a p sobnost správní rady
2.1. Správní rada je statutárním orgánem nadace, ídí její innost, rozhoduje o všech jejích
záležitostech a spravuje majetek nadace. Za nadaci jedná každý z len správní rady
samostatn
2.2 Do výlu né p sobnosti správní rady náleží zejména
a) rozhodovat o zm nách statutu nadace
b) schvalovat rozpo et nadace a jeho zm ny
c) schvalovat ro ní ú etní záv rku
d) schvalovat nada ní p ísp vky
e) schvalovat výro ní zprávu o innosti nadace a jejím hospoda ení
f) volit nové leny správní rady a odvolávat leny správní rady
g) navrhovat, volit a odvolávat leny dozor í rady
h) rozhodovat o zvýšení nada ního jm ní.
i) jmenovat tajemníka nadace, p ípadn editele nadace
2.3. lenem správní rady m že být pouze fyzická osoba zp sobilá k právním úkon m, ve
vztahu k ú elu nadace bezúhonná. lenem nem že být osoba, které se poskytují nada ní
ísp vky, v p ípad poskytování p ísp vk právnické osob nemohou být lenem
správní rady lenové statutárního nebo kontrolního orgánu této osoby. lenství ve
správní rad je neslu itelné s lenstvím v dozor í rad a s pracovn právním pom rem
k nadaci.
2.4. Správní rada nadace je t lenná:
Prvými leny správní rady se stali:
a) MUDr. Milan Vambera CSc, bytem eské Bud jovice, Pekárenská 11
b) MUDr. František Toušek, bytem eské Bud jovice, Otakarova 6
c) Ing. Miroslav Šedek, bytem eské Bud jovice, E. Destinové 42
2.5. Kandidáty na leny správní rady navrhují a volí z izovatelé, kandidátem m že být sám
izovatel. Vzdají- li se této povinnosti, nebo ji z jiných d vod nemohou vykonat, nebo
ji nevykonají do 30 dn od doby, kdy tato pot eba nastala, navrhne a zvolí kandidáta
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správní rada nadace tak, aby nebyla p ekro ena celková lh ta 3 m síc . Správní rada
odvolává své leny sama .
2.6. Funk ní období len správní rady volených na další období je p tileté. V p ípad zániku
lenství ve správní rad p ed uplynutím funk ního období, zvolí správní rada na uvoln né
místo nového lena, jehož funk ní období za íná dnem, k n muž m lo skon it funk ní
období jeho p edch dce.
2.7. Po uplynutí funk ního období je opakovaná volba lena správní rady možná.
2.8. Správní rada volí ze svých len p edsedu, který svolává a ídí zasedání správní rady.
Není-li správní radou jmenován výkonný editel nadace, vykonává jeho funkci sou asn
edseda správní rady nadace. Volební období p edsedy správní rady je p tileté, op tovná
volba je možná.
2.9. Sch ze správní rady se koná podle pot eby, zpravidla ty ikrát ro .
2.10. Pro p ijetí návrhu správní radou je pot eba nadpolovi ní v tšina hlas jejích len .
2.11. lenství ve správní rad zaniká uplynutím funk ního období, odstoupením z funkce
nebo odvoláním, úmrtím. Správní rada vždy odvolá svého lena, který ztratil
zp sobilost k výkonu této funkce v p ípad , že je prokázáno, že závažn nebo
opakovan porušil zákon, nebo zp sobem zjevn narušujícím ustanovení tohoto statutu.
Další postup dle §366 zák.89/2012 Sb.
2.12. Zanikne li lenství ve správní rad , volí správní rada nového lena do 3 m síc .
Neu iní- li to, jmenuje nového lena správní rady soud na návrh dozor í rady nebo na
návrh osoby, která osv í právní zájem , na dobu dokud správní rada nezvolí nového
lena. Soud jmenuje nového lena správní rady i bez návrhu, je li správní rada pro
pokles svých len , kv li problému s napln ním odd.2.5. tohoto lánku neschopna se
usnést.
3. Postavení a p sobnost dozor í rady
3.1. Nadace z izuje t lennou dozor í radu, která je jejím kontrolním a revizním orgánem.
3.2. Do p sobnosti dozor í rady zejména spadá:
a) kontrola správnosti vedení ú etnictví, p ezkoumání ú etní záv rky nadace
b) kontrola pln ní podmínek poskytování nada ních p ísp vk správní radou
c) ezkoumávání ro ní ú etní záv rky a vyjád ení k výro ní zpráv
d) kontrola souladu innosti nadace s právními p edpisy a statutem nadace
e) povinnost upozor ovat správní radu na zjišt né nedostatky a žádat sjednání
nápravy
f) nejmén 1x ro
p edkládat správní rad zprávu o své kontrolní innosti.
3.3. Dozor í rada nebo jí pov ený len jsou oprávn ni:
a) nahlížet kdykoliv do ú etních knih a dalších doklad o innosti nadace
b) v zájmu nadace svolat mimo ádné zasedání správní rady, pokud tak v ur ené lh
neu iní p edseda správní rady
c) astnit se zasedání správní rady, na n mž jim musí být ud leno slovo, pokud o to
požádají
d) zastupovat nadaci proti lenu správní rady, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem
len správní rady odporuje zájm m nadace
3.4.
lenství v dozor í rad je neslu itelné s lenstvím ve správní rad a s pracovn právním
pom rem k nadaci. lenem rovn ž nem že být fyzická osoba, která není zp sobilá
k právním úkol m, není bezúhonná ve vztahu k ú elu nadace, jsou jí poskytovány
nada ní p ísp vky, je likvidátorem, nebo je-li lenem statutárního i kontrolního orgánu
právnické osoby, které jsou takové p ísp vky poskytovány.
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3.5. leny dozor í rady navrhuje, volí a odvolává správní rada.
3.6. Prvými leny dozor í rady se stali:
a) MUDr.Ladislav Pešl, bytem .Bud jovice, T ída eskoslovenských legií 4
b) MUDr. Pavel Jelínek, bytem . Bud jovice A. Barcala 37
c) Zuzana erná, bytem . Bud jovice V elná, Zahradní 288
3.7. Funk ní období zvolených len dozor í rady je p tileté. V p ípad zániku lenství
v dozor í rad p ed uplynutím funk ního období zvolí správní rada na uvoln né místo
nového lena dozor í rady, jehož funk ní období skon í dnem, k n muž m lo skon it
funk ní období jeho p edch dce.
3.8. Dozor í rada zvolí nadpolovi ní v tšinou všech hlas svého p edsedu, kterého navrhuje
ke schválení správní rada. Sch ze dozor í rady se konají podle pot eby, nejmén 1x
ro . Vlastní kontrolní innost dozor í rady je vyvíjena zejména mimo její zasedání.
3.9. lenství v dozor í rad zaniká uplynutím funk ního období, úmrtím a odstoupením
z funkce. Správní rada nadace vždy odvolá lena dozor í rady, který ztratil zp sobilost
k výkonu této funkce nebo v p ípad , že závažn nebo opakovan porušil zákon nebo
ustanovení tohoto statutu. Dále obdobn jako v ustanoveních o správní rad .
3.10. Po uplynutí funk ního období je opakovaná volba lena dozor í rady možná.
4. Spole ná ustanovení o lenech orgán nadace
4.1. edseda správní rady a p edseda dozor í rady vedou o innosti orgán nadace
im enou písemnou dokumentaci, která se uchovává po celou dobu její innosti.
edseda správní rady zodpovídá za v asnou aktualizaci skute ností zapisovaných do
nada ního rejst íku vedeného p íslušným soudem.
4.2. lenové orgán nadace jsou povinni své funkce vykonávat ádn a pe ovat o ádné
fungování t chto orgán nadace. Jsou rovn ž povinni bez odkladu oznámit p edsedovi
správní rady skute nosti, resp. p ekážky jim v tom bránící.
4.3. P edseda správní rady nadace vykonává i další povinnosti v tomto statutu neuvedené a
vyplývající z ustanovení obecn platných právních p edpis , je však oprávn n spln ním
konkrétního úkolu pov it dalšího lena správní rady. Obdobn m že pov ovat leny
dozor í rady její p edseda.
IX.
Správa nadace
1. Správu a b žnou innost nadace ídí a organizuje její tajemník, kterého jmenuje správní
rada nadace.
2. Tajemník nadace je s nadací ve smluvním vztahu. Odm nu za jeho práci ur uje správní
rada. innost tajemníka ídí a kontroluje výkonný editel nadace, není li ustanoven tak
edseda správní rady.
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X.
Zrušení a zánik nadace
1. Nadace se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení ú elu, pro který
byla nadace založena, tím se rozumí zejména ú elu ve smyslu l.IV tohoto statutu.
Správní rada sou asn zvolí likvidátora.
2. Soud zruší nadaci s likvidací na návrh osoby, která na tom má právní zájem, nebo i bez
návrhu v p ípad , že
a) nadace vyvíjí innost zakázanou v § 145 zákona .89/2012 Sb.( zákaz založení
právnických osob, jejichž ú elem je porušení práva, dosažení cíle nezákonným
zp sobem i ozbrojených nebo s ozbrojenými složkami) , nebo jedná v rozporu s l.VI
odst.3 statutu.
b) nadace se stane neomezen ru ícím spole níkem obchodní spole nosti,
c) nadace závažn a opakovan porušuje zákaz poskytovat nada ní p ísp vek osob
uvedené v l.VI., odst.d ,
d) nadace neposkytuje nada ní p ísp vky déle než dva roky, aniž pro to má vážný d vod,
e) nadace nakládá s nada ní jistinou v rozporu s § 339 zákona .89/2012 Sb.,
f) se hodnota nada ní jistiny sníží pod 500 000 K , a že tento stav trvá déle než jeden rok
od konce ú etního období, v n mž k snížení hodnoty nada ní jistiny došlo,
g) nada ní jistina nep ináší žádný výnos po dobu delší než dva roky, nebo
h) není trvale možné, aby nadace nadále plnila sv j ú el
3.

i zrušení nadace bez právního nástupce se povinn provede likvidace. Likvidátora
jmenuje správní rada nebo soud v p ípad , že rozhodoval o zrušení nadace nebo
nejmenovala-li správní rada bez zbyte ného odkladu po svém rozhodnutí o zrušení nadace
likvidátora sama.

4. Likvida ní z statek se p evede ve prosp ch zdravotnického za ízení, jehož zam ení je
v souladu s ú elem nadace. O p íjemci likvida ního z statku rozhodne správní rada
nadace, sou asn s rozhodnutím o vstupu nadace do likvidace.
5. Nadace zaniká výmazem z nada ního rejst íku vedeného p íslušným soudem.

XI.
Záv re ná ustanovení
1. Tento statut byl schválen na zasedání správní rady nadace dne 10.3.2015 a tímto dnem
nabývá ú innosti. Statut nadace ú inný ode dne 22.9.2014 pozbývá platnosti ke dni
10.3.2015.
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2. Statut Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice byl v jednom vyhotovení p edložen
nada nímu rejst íku vedenému Krajským soudem v eských Bud jovicích, jedno
vyhotovení se ukládá v sídle nadace. Statut se sou asn zve ejní na webových stránkách
nadace - www. kardiocentrumcb.cz

V eských Bud jovicích dne 10.3.2015

MUDr.Milan Vambera CSc.
p edseda správní rady
Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice
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