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STATUT 

NADACE PRO ČESKÝ GOLF 
 

 

 

Preambule 

 

Dobrovolné občanské sdružení Česká golfová federace (dále jen ČGF), se sídlem: 150 00 

Praha 5, Strakonická ul. č.p. 2860/4, zastoupené prezidentem JUDr. Milanem Veselým (dále 

jen zřizovatel), založilo, v souladu s ustanoveními § 3 a následujícími zákona č. 227/1997 Sb. 

zákon o nadacích a nadačních fondech, nadaci s názvem NADACE PRO ČESKÝ GOLF (dále 

jen nadace). 

Nadace vznikla zápisem do nadačního rejstříku dne 15. dubna 2008. 

V souladu s § 4 zák. č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, správní rada nadace 

vydává tento statut: 

 

 

 

Čl. 1 

Název a sídlo 

 

1. Název nadace zní: 

NADACE PRO ČESKÝ GOLF 

 

2. Sídlo nadace je: 

150 00 Praha 5, Strakonická ul. č.p. 2860/4 

 

 

 

Čl. 2 

Zřizovatel 

 

Zřizovatelem nadace je dobrovolné občanské sdružení Česká golfová federace (dále jen 

ČGF), se sídlem: 150 00 Praha 5, Strakonická ul. č.p. 2860/4. 

 

 

 

Čl. 3 

Účel 

 

1. Účelem nadace je podpora golfu a napomáhání jeho rozvoji, zejména pokud jde o 

golf dětí a mládeže a finanční výpomoc golfovým klubům a subjektům, které se ne 

vlastní vinou ocitly v tísnivé ekonomické a finanční situaci. 

 

2. Nadace bude za tím účelem zejména: 

 

- poskytovat finanční prostředky, případně jinou pomoc jako příspěvek golfovým 

klubům na výuku, trénink a pořádání golfových soutěží dětí a mládeže; 
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- poskytovat finanční prostředky případně jinou pomoc nadějným a talentovaným 

jednotlivcům z řad dětí a mládeže jako příspěvek na jejich trénink nebo účast na 

golfových soutěžích; 

- vynakládat prostředky na publicitu, informovanost, osvětu a propagaci golfu za 

účelem seznámení veřejnosti s tímto sportem; 

- poskytovat finanční prostředky případně jinou pomoc golfovým klubům a subjektům, 

jako příspěvek na řešení jejich momentální tíživé ekonomické situace, ve které se 

ocitly ne vlastní vinou. 

 

 

Čl. 4 

Majetek nadace 

 

1. Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace. 

 

2. Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých a nepeněžitých vkladů a 

nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku. 

 

3. Nadační jmění může být tvořeno pouze peněžními prostředky, cennými papíry, 

nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými hodnotami, které 

splňují předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva. 

 

4. K dosažení účelu, pro který byla zřízena, používá nadace výnosů a nadačního 

jmění a ostatní majetek nadace. 

 

 

Čl. 5 

Výše majetkového vkladu a správce vkladu 

 

1. Majetkový vklad do nadace tvoří vklad zřizovatele ve výši 500.000,- Kč, slovy: 

pětsettisíc korun českých. Tento vklad tvoří počáteční nadační jmění. 

 

2. Zřizovatel splatil vklad uvedený v odst. 1 na bankovní účet otevřený ve prospěch 

nadace u Komerční banky a. s., pobočka Praha 5 - Anděl. 

 

3. Do vzniku nadace majetkový vklad uvedený v čl. 5 odst. 1 spravoval zřizovatel. 

 

 

Čl. 6 

Správní rada 

 

1. Správní rada je statutárním orgánem nadace. Správní rada spravuje majetek 

nadace, řídí činnost nadace a rozhoduje o všech záležitostech nadace. 

 

2. Správní rada má 3 členy. 

 

3. Funkční období členů správní rady je dvouleté. Zanikne-li členovi správní rady 

členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada 

na uvolněné místo nového člena. Jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by 

skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 
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4. Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně. 

 

5. Nadpoloviční většina členů správní rady je volena na návrh zřizovatele. 

 

6. Členové správní rady si zvolí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí 

jednání správní rady. 

 

7. Správní rada je svolávána alespoň jednou za rok, nejpozději do tří kalendářních 

měsíců po skončení každého kalendářního roku, jenž je fiskálním rokem nadace. 

Kromě toho může být správní rada svolána kdykoliv během fiskálního roku.  

 

8. Správní rada je svolávána nejpozději čtrnáct dnů předem, písemným oznámením 

doručeným každému členovi správní rady dopisem, kurýrem, faxem nebo e-

mailem. Oznámení musí obsahovat datum, čas, místo konání jednání správní rady 

a program jednání. 

 

9. Jestliže všichni členové správní rady souhlasí s kratší dobou pro vyrozumění, 

jednání správní rady bude považováno za řádně svolané, i když bylo svoláno 

písemným oznámením později než čtrnáct dnů předem.  

 

10. 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. 

 

11. Do výlučné působnosti správní rady náleží: 

 

a) vydat statut nadace a rozhodovat o jeho změnách, 

b) schvalovat rozpočet nadace a jeho změny, 

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření, 

d) volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena 

správní rady a dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo 

funkce; 

e) rozhodování o poskytování nadačních příspěvků, 

f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní nebo dozorčí rady, 

g) rozhodovat o zvýšení nadačního jmění. 

 

12. Členství ve správní radě zaniká: 

 

a) uplynutím funkčního období, 

b) odvoláním, 

c) odstoupením, 

d) úmrtím. 

 

13. Prvními členy správní rady nadace jmenovanými zřizovatelem jsou: 

 

a) Miroslav Holub, r.č. 801005/3458, trvale bytem: Antala Staška 488, 513 01 

Semily 

b) Martina Dorníková, r.č. 705414/5538, trvale bytem: 140 00 Praha 4, 

Lomnického 1123/2 
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c) Václav Janoušek, r.č. 470724/099, trvale bytem: Zborovská 60, 301 00 Plzeň 

 

 

Čl. 7 

Jednání a podepisování za nadaci 

 

1. Jménem nadace je oprávněn jednat každý člen správní rady samostatně. 

 

2. Předseda správní rady je oprávněn podepisovat listiny samostatně, zbývající 

členové správní rady musí listiny podepisovat společně. 

 

3. Členové správní rady podepisují tak, že k názvu nadace či otisku razítka nadace 

připojí svůj podpis s uvedením funkce ve správní radě. 

 

 

Čl. 8 

Dozorčí rada 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. 

 

2. Dozorčí rada zejména: 

 

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních 

příspěvků, 

b) kontroluje správnost vedení a průkaznost účetnictví nadace, 

c) přezkoumává roční účetní závěrku, 

d) dohlíží, zda nadace vyvíjí svou činnost v souladu s právními předpisy i nadační 

listinou a statutem nadace, 

e) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy jejich 

odstranění, 

f) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své 

kontrolní činnosti. 

 

3. Členové dozorčí rady jsou v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti 

oprávněni zejména: 

 

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace, 

b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace, 

pokud tak neučiní předseda správní rady. 

 

4. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být 

uděleno slovo, pokud o to požádají. 

 

5. Dozorčí rada má tři členy. 

 

6. Funkční období členů dozorčí rady je dvouleté. 

 

7. Člen dozorčí rady může být do své funkce zvolen opětovně. 

 

8. Nadpoloviční většina dozorčí rady je volena na návrh zřizovatele.  
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9. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. 

 

10. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu většiny jejích členů, při rozhodování 

je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedajícího. 

 

11. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, 

která je oprávněna jednat jako zástupce nadace. 

 

12. Členství v dozorčí radě zaniká: 

 

a) uplynutím funkčního období, 

b) odstoupením, 

c) úmrtím. 

 

13. Zanikne-li členovi dozorčí rady členství v dozorčí radě před uplynutím jeho 

funkčního období, zvolí dozorčí rada na uvolněné místo nového člena dozorčí 

rady. Funkční období nově zvoleného člena dozorčí rady skončí dnem, ke kterému 

by skončilo funkční období člena, jehož členství v dozorčí radě zaniklo.  

 

14. Prvními členy dozorčí rady nadace jmenovaným zřizovatelem jsou: 

 

a) Václav Český, r.č. 600309/1479, trvale bytem:  Oslov 113, Oslov 398 35 

b) Maria Stilerová, r.č. 585521/0317, trvale bytem: Postupice 143, 257 01 

Postupice 

c) Zdeněk Kodejš, r.č. 610709/0451, Benešov u Semil 277, 512 06 Benešov u 

Semil 

 

 

Čl. 9 

Náklady na správu nadace 

 

1. Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem založení nadace jako 

nadační příspěvek nebo k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace. 

 

2. Náklady související se správou nadace vede nadace odděleně od nadačních 

příspěvků. Jde zejména o: 

 

- náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace 

- náklady na propagaci nadace 

- náklady související s provozem nadace, včetně odměn za výkon funkce člena správní 

nebo dozorčí rady 

 

3. Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 70% 

majetku nadace podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Rozhodným obdobím 

je kalendářní rok. 

 

4. Pravidlo uvedené v odst. 3 tohoto článku nelze po dobu nejméně pěti let měnit. 
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Čl. 10 

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 

 

1. O poskytování nadačního příspěvku rozhoduje správní rada. 

 

2. Nadační příspěvek lze poskytnout na základě řízení o poskytnutí nadačního 

příspěvku. 

 

3. Řízení o poskytnutí nadačního příspěvku lze zahájit na základě písemné žádosti o 

poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen žádost) podané třetí osobou nebo na 

základě návrhu vzneseného jakoukoliv formou členem správní rady 

 

4. Žádost bude správní radou posouzena a zvážena, přičemž rozhodnutí bude vydáno 

na základě jejího volného uvážení. 

 

5. Rozhodnutí zamítnutí žádosti či o přiznání nadačního příspěvku není třeba 

vyhotovovat písemně. 

 

6. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. 

 

7. Členům správní a dozorčí rady nadace není možné poskytnout nadační příspěvek. 

 

 

Čl. 11 

Účetnictví 

 

1. Správní rada nadace je odpovědná za řádné a průkazné vedení účetnictví. 

 

2. Roční účetní závěrka nadace musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, 

v němž majetek nadace, úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných 

nadací převýší tři milióny korun českých nebo pokud majetek nadace je vyšší než 

tři milióny korun českých. 

 

 

Čl. 12 

Výroční zpráva 

 

1. Nadace vypracovává výroční zprávu ve lhůtě, kterou stanoví správní rada, 

nejpozději však do šesti měsíců po skončení uplynulého kalendářního roku. 

 

2. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadace za uplynulý rok a 

zhodnocení této činnosti, a to zejména: 

 

a) přehled majetku a závazků nadace, 

b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadaci v hodnotě nad 10.000,- Kč 

přehled o osobách, které je poskytly. Pokud dárce požaduje zachování 

anonymity, musí být jeho anonymita zachována; 

c) přehled o použití majetku nadace, 
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d) zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro 

omezení nákladů souvisejících s její správou uvedené v čl. 9 odst. 3 statutu; 

e) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a případný 

výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora. Roční 

účetní závěrka je nedílnou přílohou výroční zprávy. 

 

3. Výroční zpráva bude do 30 dnů po jejím schválení správní radou předána k uložení 

rejstříkového soudu. 

 

 

Čl. 13 

Zrušení a zánik nadace 

 

1. Nadace se ruší: 

 

a) dosažením účelu, pro který byla zřízena, dnem uvedeným v rozhodnutí správní 

rady o dosažení účelu nadace; 

b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem, 

dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení; 

c) rozhodnutím soudu o zrušení nadace dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, 

d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro 

nedostatek majetku. 

 

2. Na návrh zřizovatele, správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, zruší 

nadaci soud, jestliže: 

 

a) nadační jmění nepřináší trvale výnos a nadace nemá jiný majetek a nemůže tak 

plnit účel, pro který byla zřízena; 

b) nadace při své činnosti závažným způsobem nebo opakovaně porušuje zákon č. 

227/1997 Sb., zakládací listinu nadace nebo statut nadace; 

c) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady nebo nebyli 

zvoleni členové orgánů nadace namísto členů, jejichž členství, popř. funkce 

zanikly před více než rokem; 

d) nadace neplní po dobu nejméně dvou let účel, pro který byla zřízena, a nadace 

nezjedná, ve lhůtě stanovené soudem, nápravu. 

 

3. Nadace zanikne dnem výmazu v nadačním rejstříku. 

 

 

Čl. 14 

Likvidace 

 

1. Likvidace nadace se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 227/1997 Sb. 

v platném znění. 

 

2. V případě, že je nadace zrušena likvidací, musí být jmenován likvidátor. 

Likvidátora jmenuje správní rada nebo soud. 

 

3. Skutečnost, že je nadace likvidována, a jména likvidátorů budou zapsány 

v nadačním rejstříku a tento fakt bude sdělen osobám, jichž se týká. 
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4. Do 30ti dnů po zapsání vstupu nadace do likvidace do nadačního rejstříku, sestaví 

likvidátor likvidační zprávu a předloží ji správní radě spolu s likvidačním plánem, 

likvidačním rozpočtem a prohlášením o majetku nadace v den zrušení nadace 

 

5. Likvidátor je povinen stanovit postup likvidace nadace tak, aby byl zpeněžen 

pouze majetek, nutný pro splnění závazků nadace 

 

6. Likvidační zůstatek bude na základě rozhodnutí zřizovatele převeden na jinou 

nadaci nebo nadační fond s obdobným účelem 

 

 

Čl. 15 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento statut se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž bude jeden určen 

zřizovateli, jeden stejnopis bude uložen u nadačního rejstříku a jeden stejnopis 

bude uložen v dokumentaci nadace. 

 

2. Zřizovatel tímto zmocňuje Miroslava Holuba, r.č. 801005/3458, trvale bytem: 

Antala Staška 488, 513 01 Semily, aby provedl všechny právní úkony týkající se 

uložení tohoto statutu u příslušného nadačního rejstříku a za tímto účelem učinil 

veškerá podání, zvláště podepsal a předložil návrh na uložení tohoto statutu do 

nadačního rejstříku a přijímal všechna související usnesení ve věci. 

 

 

V Praze dne 26. 05. 2008 

 

Ověřené podpisy členů správní rady: 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

               Miroslav Holub         Martina Dorníková 

 

 

 

_______________________________ 

                   Václav Janoušek 

 

 

Ověřený podpis zástupce zřizovatele: 

 

 

 

_______________________________ 

            Česká golfová federace 

               JUDr. Milan Veselý 

                         prezident 

 


