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STATUT
Nadačního fondu Společná šance
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1. Působnost a způsob jednání správní rady
1.1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Statutárnímu orgánu náleží
veškerá působnost, kterou zakládací listina, tento statut, nebo zákon nesvěřují jinému
orgánu právnické osoby. Na působnost správní rady se přiměřeně použijí ustanovení
občanského zákoníku ohledně působnosti správní rady v nadaci. Správní rada
zejména:
a) vydává statut nadačního fondu a rozhoduje o jeho změnách;
b) rozhoduje o poskytnutí příspěvku z majetku nadačního fondu;
c) v případě smrti zakladatele, a dále po dobu, kdy není zakladatel schopen činit
právní jednání v důsledku jeho závažného zdravotního stavu, volí a odvolává
členy správní rady;
d) v případě smrti zakladatele, a dále po dobu, kdy není zakladatel schopen činit
právní jednání v důsledku jeho závažného zdravotního stavu, volí a odvolává
členy dozorčí rady;
e) v případě smrti zakladatele, a dále po dobu, kdy není zakladatel schopen činit
právní jednání v důsledku jeho závažného zdravotního stavu, rozhoduje o
změně zakládací listiny;
f) po předchozím vyjádření dozorčí rady rozhoduje o změně právní formy
nadačního fondu na nadaci.
1.2. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina všech
členů. K přijetí rozhodnutí správní rady je nutný souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
1.3. Z jednání správní rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda správní rady
nebo kterýkoliv člen správní rady. Přílohu zápisu tvoří listina přítomných, kterou
podepisuje svolavatel.
2. Působnost a způsob jednání dozorčí rady
2.1. Dozorčí rada je kontrolní a revizní orgán nadačního fondu. Působnost dozorčí rady je
stanovena zakládací listinou, tímto statutem a zákonem. Na působnost správní rady se
přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku ohledně působnosti dozorčí rady
v nadaci. Dozorčí rada zejména:
a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se
zakládací listinou a tímto statutem;
b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních
příspěvků;
c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich
odstranění;
d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a
konsolidovanou účetní závěrku;
e) vyjadřuje se k výroční zprávě;
f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své
kontrolní činnosti.
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2.2. Dozorčí rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina všech
členů. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je nutný souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů.
2.3. Z jednání dozorčí rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje kterýkoliv člen dozorčí
rady. Přílohu zápisu tvoří listina přítomných, kterou podepisuje svolavatel.
3. Podmínky pro poskytování příspěvků z nadačního fondu
3.1. Příspěvkem z majetku se rozumí vše, co je nadačním fondem v souladu se zákonem,
zakládací listinou a tímto statutem poskytnuto třetí osobě v souladu s účelem
nadačního fondu.
3.2. O poskytnutí příspěvku z majetku rozhoduje správní rada na základě žádosti či
vlastního výběru. Neomezuje se okruh osob, které mohou být příjemcem příspěvků.
3.3. Příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem nadačního fondu, je
osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými
nadačním fondem, jinak je povinna tento příspěvek vrátit nebo zaplatit náhradu
v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem. Osoba, které byl příspěvek
nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým
způsobem a k jakému účelu byl užit.

Tomáš Svatoň
předseda správní rady
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