
STATUT 

Nadačního fondu Českého volejbalového svazu 

(dále také jen „Nadační fond“)  

  

Článek I. 

Úvodní  ustanovení 

1. Nadační fond byl jako nadační fond zřízen zakládací listinou ze dne 10.11.2021. Zřizovatelem Nadačního fondu je 

spolek Český volejbalový svaz, IČO 005 40 285, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, zapsaný ve 

spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 191. 

2. Nadační fond byl zřízen v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

3. Nadační fond je právnickou osobou, jeho právní poměry se řídí ustanoveními § 394 – 401 občanského zákoníku, 

dalšími obecně závaznými předpisy, zakládací listinou Nadačního fondu a tímto statutem. 

 

Článek II. 

Název a sídlo Nadačního fondu  

1. Název Nadačního fondu zní: Nadační fond Českého volejbalového svazu. 

2. Sídlem Nadačního fondu je Bělohorská 269/19, 169 00 Praha 6 - Břevnov. 

 

Článek III. 

Účel Nadačního fondu a jeho naplňování 

1. Účelem činnosti Nadačního fondu je financování projektů a aktivit v sociální oblasti a v oblasti sportu. 

2. Účel Nadačního fondu je naplňován zejména těmito činnostmi: 

- podpora sociálně slabých všech věkových skupin; 

- podpora projektů v sociální oblasti; 

- podpora zdravotně postižených sportovců; 

- podpora projektů na rozvoj volejbalu a beachvolejbalu; 

- podpora dětí a mládežnického volejbalu a beachvolejbalu. 

 

Článek IV. 

Orgány Nadačního fondu  

1) Orgány Nadačního fondu jsou:   

a) správní rada 

b) revizor  

  

Článek V. 

Správní rada 

1. Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu a má šest (6) členů. 



2. Prvními členy správní rady jsou: 

- Mgr. Marek Pakosta, nar. 21. 4. 1969, bytem Straková 1437, 252 42 Jesenice (předseda); 

- Kristýna Boulová, nar. 22. 10. 1985, bytem Jiráskovo náměstí 48/26, 326 00 Plzeň;  

- Jan Štokr, nar. 16. 1. 1983, Lubno 99, 503 15 Nechanice; 

- Robert Mifka, nar. 4. 3. 1979, bytem Jindřicha Jindřicha 10, 370 06 České Budějovice; 

- Roman Bernat, nar. 18. 8. 1993, bytem Frýdlantská 1318/7, 182 00 Praha 8; 

- Radek Hacaperka, nar. 21. 10. 1966, bytem Dubnická 727/3, 326 00 Plzeň. 

3. Funkční období všech členů správní rady je pětileté a začíná u všech dnem jejich zvolení. Opětovné zvolení za 

člena správní rady je možné. 

4. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady, vyjma prvních členů správní rady, kdy předsedu správní 

rady určuje zakladatel. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát (2x) ročně. 

Předseda je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to nejméně jeden člen správní rady nebo 

revizor, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení žádosti Nadačnímu fondu. V případě, že předseda zasedání 

správní rady v tomto termínu nesvolá, je kterýkoliv člen správní rady nebo revizor oprávněn svolat zasedání 

správní rady. 

5. Člen správní rady nemůže být na zasedání správní rady zastoupen. Je povinen se zúčastnit zasedání osobně. 

6. Členství ve správní radě zaniká: 

- písemným vzdáním se členství doručeným Nadačnímu fundu; v takovém případě členství zaniká uplynutím 

jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení Nadačnímu fondu nebo volbou nového člena správní rady 

podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve; 

- uplynutím funkčního období;  

- úmrtím či zánikem bez právního zástupce v případě právnických osob; nebo  

- odvoláním správní radou, a to v případě, že člen správní rady přestane splňovat podmínky pro členství, 

porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákonnou úpravu týkající se nadačního fondu, zakládací listinu 

Nadačního fondu či tento statut. Správní rada může při rozhodování o odvolání člena správní rady určit lhůtu, 

jejímž uplynutím členství odvolaného člena zaniká; není-li tato lhůta určena, zaniká členství dnem rozhodnutí 

správní rady. V případě rozhodování o odvolání člena správní rady se k hlasu tohoto člena nepřihlíží. 

7. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání alespoň dvě třetiny jejích členů.  

8. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných, vyjma rozhodování o doplnění a jiných změnách 

statutu, kdy rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech členů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. 

9. Nadační fond zastupuje každý člen správní rady samostatně. Podepisování probíhá se tak, že k napsanému nebo 

vytištěnému názvu Nadačního fondu připojí člen správní rady svůj podpis. 

10. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem, nadační listinou a dále zejména: 

- vydává statut a rozhoduje o jeho změnách; 

- schvaluje rozpočet a jeho změny; 

- schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření Nadačního fondu; 

- volí nové členy správní rady a revizora a rozhoduje o odvolání člena správní rady a revizora, vydává volební 

řády; 

- stanoví výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora; 

- po předchozím vyjádření revizora rozhoduje o změně právní formy Nadačního fondu na nadaci; 

- jmenuje a odvolává členy expertních skupin a porot; 

- rozhoduje o poskytování nadačních příspěvků a schvaluje pravidla pro jejich poskytování; 



- rozhoduje o zrušení Nadačního fondu a volí likvidátora; 

- vyhlašuje okruhy činností, kterým budou poskytovány nadační příspěvky, a to vždy nejméně jednou ročně, 

k 1. lednu každého kalendářního roku; a 

- vyhlašuje celkovou maximální částku peněžních prostředků, určených k rozdělení na nadační příspěvky pro 

daný kalendářní rok a její rozdělení na jednotlivé okruhy činností, a to vždy nejpozději k 30. 6. každého 

kalendářního roku. 

 

Článek VI. 

Revizor  

1. Prvním revizorem Nadačního fondu je: 

- Jiří Kmoníček, nar. 29. 8. 1977, bytem Velká Jesenice 259, 552 24 

2. Revizor zejména: 

- kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví 

vedeného Nadačním fondem; 

- přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu; 

- dohlíží na to, zda Nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou a tímto 

statutem; 

- upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění; a 

- nejméně jednou ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. 

3. Funkční období revizora je pětileté.  

4. Funkční období revizora zaniká: 

- písemným vzdáním se funkce doručeným Nadačnímu fondu; v takovém případě funkce zaniká uplynutím 

jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení o vzdání se funkce Nadačnímu fondu nebo volbou nového 

revizora podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve;  

- uplynutím funkčního období; 

- úmrtím; nebo  

- odvoláním správní radou, a to v případě, že revizor přestane splňovat podmínky pro výkon funkce, porušil-li 

závažným způsobem nebo opakovaně zákonnou úpravu týkající se nadačního fondu, zakládací listinu či statut 

Nadačního fondu. Správní rada může při rozhodování o odvolání určit lhůtu, jejímž uplynutím funkce 

odvolanému revizorovi zaniká; není-li tato lhůta určena, zaniká funkce revizora dnem rozhodnutí správní 

rady. 

 

Článek VII. 

Jednání za Nadační fond 

1) Nadační fond zastupuje každý člen správní rady samostatně. Podepisuje se tak, že k napsanému nebo vytištěnému 

názvu Nadačního fondu připojí člen správní rady svůj podpis. 

 

Článek VIII. 

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků  

1. Nadační fond může poskytnout podporu z prostředků Nadačního fondu fyzickým nebo právnickým osobám. 

Podporu nelze poskytnout členům správní rady, revizorovi nebo zaměstnancům Nadačního fondu. 



2. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada Nadačního fondu na základě žádosti nebo na základě 

návrhu člena správní rady. Žádosti a návrhy lze podávat celoročně. Žádost v písemné podobě musí být 

prokazatelně doručena na adresu sídla Nadačního fondu, a v elektronické podobě na adresu nadacnifond@cvf.cz. 

Návrh podává člen správní rady na zasedání správní rady také v písemné i elektronické podobě. Žádosti či návrhy 

musí být doručeny Nadačnímu fondu vždy nejpozději 3 měsíce přede dnem zahájení realizace projektu, pro který 

má být nadační příspěvek poskytnut.  

3. O nadační příspěvky se mohou ucházet občané České republiky i cizí státní příslušníci, případně právnické osoby, a 

to bez ohledu na členství v národních svazech. Předkládané žádosti a návrhy musí být v jazyce českém. Žadatel je 

povinen v žádosti či návrhu uvést: 

- přesné označení žadatele (jméno, bydliště, kontakt u fyzické osoby, obchodní firma, sídlo, kontakt, kontaktní 

osoba u právnických osob) a jeho stručnou charakteristiku; 

- účel, pro který je nadační příspěvek požadován (popis projektu, podrobná charakteristika, termín); 

- výši požadovaného příspěvku (částka a rozpočet); 

- je-li na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných zdrojů. 

Správní rada je oprávněna požádat žadatele o poskytnutí doplňujících informací k žádosti. 

4. Žadatel, příp. příjemce nadačního příspěvku, je povinen oznámit Nadačnímu fondu písemně všechny změny údajů 

povinně uváděných v žádosti a skutečností rozhodných pro přiznání příspěvku, a to vždy nejpozději do 10 dnů ode 

dne, kdy změna nastala. 

5. Na poskytnutí nadačních příspěvku není právní nárok. 

6. Správní rada je oprávněna zamítnout žádost o poskytnutí nadačního příspěvku zejména v případech, kdy  

a) žádost nebyla podána ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 2 tohoto statutu; 

b) žadatel ani po dožádání správní rady nedoplnil chybějící nebo neúplné informace v žádosti, které jsou 

rozhodující pro poskytnutí nadačního příspěvku. 

7. Správní rada zamítne žádost o poskytnutí nadačního příspěvku vždy, jestliže: 

a) by jeho poskytnutí bylo v rozporu s právními předpisy; 

b) žadatel v minulosti již čerpal nadační příspěvek neoprávněně; 

c) žadatel uvedl v žádosti či v doplnění žádosti nepravdivé či zavádějící informace; 

d) žadatel nepředložil včas a řádně vyúčtování nadačního příspěvku dle čl. VIII. odst. 13 tohoto statutu; 

e) je k tomu jiný závažný důvod. 

8. Při změně rozhodných skutečností Nadační fond zváží snížení či vrácení poskytnutého nadačního příspěvku; to 

platí i v případě, pokud byl příspěvek poskytnut na základě nesprávných či neúplných údajů nebo byly zamlčeny 

skutečnosti rozhodující pro jeho poskytnutí. 

9. Rozhodnutí správní rady o žádosti musí být vyhotoveno v písemné formě a doručeno žadateli. V případě schválení 

žádosti je současně s rozhodnutím žadateli doručen návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku s uvedením 

termínu a způsobu poskytnutí. V případě zamítnutí žádosti je obsahem rozhodnutí též odůvodnění. 

10. Schválené nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smlouvy mezi Nadačním fondem a příjemcem 

příspěvku. 

11. Nadační příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na účet příjemce popř. vyplacen v hotovosti proti potvrzení 

o příjmu peněz. Movité věci jsou předány osobně příjemci nebo jím zmocněné osobě. 

12. Nadační příspěvek poskytnutý Nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byl Nadační fond zřízen, je osoba, 

které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými Nadačním fondem, jinak je povinna 



tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě dvou měsíců ode dne ukončení realizace 

projektu, na který byl nadační příspěvek poskytnut 

13. Příjemce nadačního příspěvku je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne ukončení realizace projektu, na 

který byl nadační příspěvek poskytnut, předložit Nadačnímu fondu vyúčtování a zhodnocení v písemné podobě.  

14. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání Nadačního fondu prokázat, jakým 

způsobem a k jakému účelu byl využit. 

15. Poskytnutím jakéhokoliv nadačního příspěvku nejsou omezena autorská práva příjemce nadačního příspěvku. 

  

 Článek IX. 

Finanční zdroje, zásady hospodaření s majetkem Nadačního fondu 

a pravidlo pro omezení nákladů   

1. Finančními zdroji Nadačního fondu jsou zejména: 

- majetkové vklady vložené do Nadačního fondu svým zřizovatelem;  

- výnosy z majetku Nadačního fondu; 

- dary; 

- sponzorské příspěvky; 

- dědictví. 

2. Majetek Nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v tomto statutu a 

zakládací listině Nadačního fondu jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících s provozem a správou 

Nadačního fondu. 

3. Majetek Nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění dluhu. 

4. Náklady související s provozem a správou musí vést Nadační fond odděleně od nadačních příspěvků. 

5. Náklady související s provozem a správou Nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení 

majetku nadačního fondu, náklady spojené s poskytováním nadačních příspěvků a kontrolou jejich vynakládání, 

náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s provozem nadačního fondu, s vedením 

účetnictví a dokumentace, náklady vydávání výroční zprávy, popřípadě náklady auditu, jakož i případné odměny 

za výkon funkce člena správní rady, popřípadě revizora. 

6. Celkové roční náklady Nadačního fondu související se správou Nadačního fondu nesmí převýšit 30 % ročně 

poskytnutých nadačních prostředků. 

7. Nadační fond vede účetnictví podle příslušných právních předpisů. 

8. Roční účetní závěrku ověřuje auditor.  

9. Nadační fond vypracovává výroční zprávu vždy nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku; výroční 

zpráva obsahuje zejména:  

- přehled majetku Nadačního fondu, včetně jeho závazků; 

- přehled dárců a sponzorů v případě, že tyto osoby nepožadují anonymitu a poskytly nadační dar v hodnotě 

nad 10.000,- Kč; 

- přehled poskytnutých nadačních příspěvků, přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky 

v hodnotě vyšší než 10.000,- Kč, k účelu, pro který byl Nadační fond zřízen a zhodnocení, zda a jakým 

způsobem byly nadační příspěvky použity; 

- zhodnocení, zda Nadační fond dodržuje pravidlo pro omezení nákladů na provoz Nadačního fondu; 



- zhodnocení základních údajů z roční účetní závěrky a výrok auditora doplněný o závažnější informace 

z auditorské zprávy. 

10. Výroční zpráva Nadačního fondu je uložena v sídle Nadačního fondu a ve sbírce listin příslušného rejstříkového 

soudu, kde je k nahlédnutí veřejnosti. 

   

 Článek X. 

Zrušení a zánik Nadačního fondu 

1. Nadační fond je zřízen na dobu neurčitou. 

2. Nadační fond zaniká ke dni výmazu z nadačního rejstříku. Zániku předchází zrušení Nadačního fondu s likvidací 

nebo bez likvidace, přechází-li jeho majetek sloučením na jinou nadaci nebo nadační fond. 

3. Ke zrušení a zániku Nadačního fondu může dojít jen v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku.  

4. Při rozhodnutí o zrušení Nadačního fondu s likvidací jmenuje správní rada likvidátora a stanoví jeho odměnu. 

Likvidátor stanoví takový postup, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný ke splnění závazků Nadačního fondu. 

Likvidační zůstatek pak nabídne nadačnímu fondu, který má shodný či podobný účel. Není-li takového nadačního 

fondu nebo odmítne-li takový nadační fond likvidační zůstatek převzít, nabídne likvidátor likvidační zůstatek 

v celostátně rozšiřovaném deníku ostatním nadačním fondům, poté nadacím; likvidátor přednostně převede 

likvidační zůstatek na nadační fond, případně nadaci, které jsou účelem Nadačnímu fondu nejbližší. Nepřijme-li 

likvidační zůstatek žádná nadace ani nadační fond, nabídne likvidátor nadační zůstatek obci, v níž má Nadační 

fond sídlo. Pokud obec nabídku do 60 dnů nepřijme, přechází likvidační zůstatek po uplynutí této doby na stát. 

Nabyvatel musí likvidační zůstatek použít pro plnění obecně prospěšných cílů. 

  

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Doplnění a jiné změny statutu mohou být prováděny pouze rozhodnutím správní rady, a to dvoutřetinovou 

většinou všech členů. Návrh na doplnění či změnu statutu může podat každý člen správní rady. 

2. Tento statut byl schválen správní radou Nadačního fondu, platí na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti 

dnem schválení.  

  

V Praze dne 03.12.2021 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek PAKOSTA 

Předseda Správní rady Nadačního fondu 


