STATUT

NADACE
JANA PIVEČKY
se sídlem ve Slavičině
Horní náměstí 111

ZŘIZOVATEL:

Jan Pivečka
narozen 24.10.1919, zemřel 05.01.2004
763 21 Slavičín, Horní náměstí 111
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Preambule
1.

2.

3.

Zřizovatel veden snahou navázat na historickou tradici, spojující ve Slavičíně jméno Pivečka nejenom s
podnikáním a obchodem, ale také s podporou věcí veřejných a lidem prospěšných, ale nejenom tím,
rozhodl se zřídit, v souladu s ustanovením § 20b občanského zákoníku nadaci pod názvem Nadace Jana
Pivečky. Nadace byla registrována Okresním úřadem ve Zlíně dne 27. 11. 1996 pod č. j. VN/436/96. Od
16. 02. 1999 je Nadace Jana Pivečky, IČ 65792424, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl N, vložka 97.
Zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech byly stanoveny podmínky pro zachování
existence již zřízené nadace. V souladu s těmito podmínkami vydává statutární orgán nadace, po
projednání se zřizovatelem, tento upravený statut nadace, který zahrnuje veškeré náležitosti vyžadované
zmíněným nadačním zákonem a vytváří základní dokument pro existenci a řízení nadace.
Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinným dnem 1. ledna 2014, byl zrušen zákon č. 227/1997
Sb. o nadacích a nadačních fondech a právní úprava Nadací byla zařazena do občanského zákoníku v §
306 až 393. Nadace vzniklé podle předešlé právní úpravy se považují za nadace vzniklé podle tohoto
zákona. Byla-li nadace založena jinak než nadační listinou, zejména vydáním statutu, platí pro takové
právní jednání a pro jeho změny ustanovení tohoto zákona o nadační listině v rozsahu náležitostí
stanovených v ustanovení § 310. Statut Nadace Jana Pivečky ve znění platném k datu 09. 10. 2011 splňuje
všechny podmínky vyžadované zákonem. V souladu s novou právní úpravou správní rada doplňuje a
vydává tento upravený statut a to dle Článku XIII, odst. 2, písm. a), který uveřejní uložením do sbírky listin
nadačního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně.

Článek I
Název nadace
Nadace nese název: Nadace Jana Pivečky

Článek II
Sídlo nadace
Sídlem nadace je Slavičín, Horní náměstí 111, PSČ 763 21

Článek III
Zřizovatel
Zřizovatelem nadace je jediná fyzická osoba. Zřizovatelem nadace byl Jan Pivečka, narozen 24. 10. 1919,
bytem Slavičín, Horní náměstí 111, který zemřel 05. 01. 2004 a ve smyslu jeho odkazu pokračuje jeho dcera
Petra Blumenberg, nar. 28. 04. 1964, bytem 49076 Osnabruck, Richard Wagner str. 44, Spolková republika
Německo.

Článek IV
Charakter Nadace
Nadace je samostatnou právnickou osobou, oprávněnou jednat ve vztazích vůči třetím osobám svým jménem
a na svou odpovědnost.
Podmínky vzniku a existence nadace upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný dnem 1. ledna
2014. Nadace může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky podnikání slouží
jen k podpoře jejího účelu a k podpoře účelu a cílů stanovených Statutem Nadace a k podpoře cílů stanovených
Statutem nadace.
Činnost Nadace se řídí obecně závaznými předpisy, tímto statutem a interními dokumenty (akty) vydávanými
v souladu se Statutem.
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Článek V
Účel nadace
1. Nadace se zřizuje za účelem dosahování následujících cílů:
1.1. Podpora výchovy a vzdělávání
1.2. Podpora vytváření zdravé občanské společnosti
1.3. Podpora udržování a rozvoje podnikatelského a životního odkazu rodiny Pivečkovy
1.4. Podpora obecně prospěšným cílům ve zlínském a slavičínském regionu
2. V rámci dosahování shora uvedených cílů se Nadace zaměřuje mimo jiné na následující aktivity:
2.1 Pořádání a vyhlašování výročních cen, studentských soutěží, soutěžních akcí apod. k podpoře
rozvoje tvůrčí individuality mladého člověka.
2.2 Realizace výchovných, vzdělávacích kulturních, sociálních a obdobných projektů v souladu s cíli
Nadace
2.3 Finanční, materiální, organizační a jiná pomoc a spolupráce při přípravě a realizaci vybraných
projektů třetích osob, které jsou v souladu s cíli a posláním nadace
2.4 Spolupráce s veřejnoprávními institucemi, školami, školskými zařízeními, neziskovými organizacemi
a soukromými osobami za účelem naplňování cílů nadace
2.5 Prosazování etického a morálního kodexu v jakémkoliv jednání spojeném s činností a projekty
nadace
Těžištěm působení Nadace jsou slavičínský a zlínský region.

Článek VI
Výše majetkového vkladu zřizovatele
Zřizovatel vložil do Nadace po jejím zřízení peněžní vklad ve výši 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun
českých).
Článek VII
Nadační kapitál
1.

Celková výše nadačního kapitálu je 969 080 Kč (slovy: devět set šedesát devět tisíc osmdesát korun
českých). Nadační kapitál je tvořen peněžními prostředky a nepeněžitým vkladem.

2.

Peněžní prostředky ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) jsou uloženy na bankovním
účtu Nadace.

3. Nepeněžitým vkladem, který je předmětem nadačního kapitálu je:
st.parc.č. 1407 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 parc.č. 1755/2 lesní pozemek o výměře 12658
m2 parc.č. 1798/27 lesní pozemek o výměře 2 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3371 v katastru
nemovitostí pro obec a katastrální území Slavičín (změna v číslování parcel a jejich výměr byla provedena
obnovou operátu katastru)
Článek VIII
Pravidla pro omezení nákladů nadace
Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 75% nadačního kapitálu podle
jeho stavu k 31.12. téhož roku.

Článek IX
Podmínky poskytování nadačních příspěvků
Základními podmínkami pro poskytnutí nadačních příspěvků jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nadační příspěvek lze poskytnout toliko k účelu užití, který bude v souladu s účelem zřízení nadace
Nadační příspěvek lze poskytnout toliko v případě, že v době jeho poskytnutí je dostatek prostředků
určených k poskytování příspěvků
Nadační příspěvek musí být schválen správní radou nadace.
Nadační příspěvek mohou obdržet pouze osoby, které předloží jednoduchý záměr zahrnující účel využití
nadačního příspěvku
Nadační příspěvek bude poskytován jako účelový příspěvek; zpravidla na základě jednoduché smlouvy.
Nadace bude vyžadovat, aby příjemce nadačního příspěvku informoval nadaci o způsobu jeho užití a
toto případně i vhodně doložil.

Článek X
Orgány Nadace
Orgány Nadace tvoří:
1. Správní rada
2. Revizor
3. Ředitel
1. Správní rada
1.1. Statutárním orgánem nadace je správní rada. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí její činnost a
rozhoduje o všech záležitostech nadace.
1.2. Správní rada nadace je devítičlenná. Členy správní rady se mohou stát osoby vyhovující požadavkům
zákona, osoby vážené, mravně a morálně vyspělé, neboť se jedná o funkci čestnou.
1.3. Základní údaje prvních členů správní rady:
Jan Pivečka, nar. 24. 10. 1919, Slavičín, Horní náměstí 111
Alena Hubíková, nar. 12. 10. 1941, Slavičín, Osvobození 252
Ing. Pavel Velev, nar. 08. 02. 1957, Zlín, Nad ovčírnou 2565
Ing. Václav Novotný, nar. 16. 09. 1955, Zlín, Česká 4761
JUDr. Stanislav Knotek, nar. 04. 05. 1951, Zlín, Vršava 4468
Petra Blumenberg, nar. 28. 04. 1964, 49076 Osnabruck, Berbelingskamp 4, SRN
1.4. Způsob jednání jménem nadace:
Jménem nadace jedná samostatně zvolený předseda správní rady, nebo samostatně místopředseda
správní rady, nebo společně dva libovolní členové správní rady.
1.5. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách
b) schvalovat rozpočet a jeho změny
c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření
d) rozhodovat o sloučení, pokud není sloučení vyloučeno nadační listinou
e) volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o odvolání člena správní rady a revizora,
přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce
f) rozhodovat o zvýšení nadačního jmění
g) rozhodovat o nadačních příspěvcích, grantech a jiných formách poskytnutí podpory třetím osobám
h) rozhodování v záležitostech, u nichž tak stanoví zákon nebo tento statut nadace.
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1.6. Funkční období členů správní rady je pětileté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné. Zanikneli členství ve správní radě, zvolí správní rada nového člena do tří měsíců. (tj. podle zákona). Určené
funkční období se nevztahuje na předsedkyni správní rady paní Petru Blumenberg, která plní odkaz svého
otce Jana Pivečky, zakladatele a zřizovatele Nadace Jana Pivečky.
1.7. Zřizovatel při založení nadace určil, že nejméně 60% členů správní rady je voleno na návrh určitých
fyzických osob určených zřizovatelem. Zřizovatel určil, že fyzickou osobou, na jejíž návrh se členové
správní rady volí, je sám zřizovatel a po jeho smrti jeho dcera Petra Blumenberg.
1.8. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Předseda
může pověřit svoláváním správní rady ředitele nadace. V době nepřítomnosti předsedy na jednání správní
rady řídí její jednání místopředseda správní rady a není-li přítomen ani on, pak člen zvolený přítomnými
členy správní rady.
1.9. Členové správní rady volí ze svého středu dva (2) místopředsedy, jejichž posláním je zastupovat předsedu
v době jeho nepřítomnosti. Místopředseda plní i další úkoly spojené s funkcí předsedy, zejména pokud
jde o zastupování správní rady a nadace v ůči třetím osobám.
1.10. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. K rozhodnutí správní rady
je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů
správní rady rovné a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
Připouští se v mimořádných případech rozhodování a hlasování členů správní rady per rollam mimo
jednání správní rady s využitím technických prostředků. Rozhodují-li členové správní rady mimo jednání
správní rady s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat jednání správní rady
návrh rozhodnutí každému členu na jeho e-mailovou adresu, kterou je člen správní rady povinen nechat
zapsat do seznamu členů správní rady. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který
následně člen správní rady uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má člen správní rady
doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen členu správní rady, jakmile došel na jeho e-mailovou
adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá člen správní rady na e-mailovou adresu uvedenou v
návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí.
1.11. V případě zániku členství odstoupením je třeba doručit správní radě písemné oznámení. Účinky
ukončení členství nastávají dnem doručení písemného oznámení. Po ukončení členství odstoupivšího
člena zvolí správní rada do tří měsíců člena nového.
1.12. Správní rada se schází podle potřeby, zpravidla 1x čtvrtletně. Jednání se uskutečňuje podle předem
schváleného harmonogramu jednání. Jednání správní rady se pravidelně zúčastňuje i výkonný ředitel
Nadace.
1.13. Členům správní rady nepřísluší za výkon jejich funkce žádná odměna, pouze se souhlasem správní
rady může být provedena náhrada účelně vynaložených nákladů, zejména cestovních.
1.14 Správní rada deleguje část své přenosné působnosti na výkonného ředitele nadace.
1.15. Rozhodnutí správní rady jsou zaznamenávány v Zápise z jednání správní rady nebo ve zvláštním
Usnesení. Je-li rozhodnutí zaznamenáno v Zápisu z jednání, musí být takový zápis podepsán
zapisovatelem a zároveň předsedou správní rady, nebo místopředsedou nebo dvěma libovolnými členy
správní rady. Zapisovatele jmenuje správní rada; zapisovatelem může být člen správní rady nebo
jakákoliv třetí osoba. V případě že rozhodnutí je předmětem a obsahem Usnesení, musí být toto
podepsáno nadpoloviční většinou všech členů správní rady.
1.16. V případě, že počet členů správní rady neklesne pod dva členy, jsou zbývající členové správní rady
oprávněni zvolit nové členy správní rady až do celkového počtu členů správní rady dle článku X. odst.
1.2. tohoto statutu. Ustanovení odst. 4 tohoto článku tím není dotčeno.
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2. Revizor
2.1. Dozorčí rada se nezřizuje a její působnost vykonává revizor, který je kontrolním orgánem nadace, a
kterého volí a odvolává správní rada.
2.2. Revizor zejména:
a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost
účetnictví vedeného nadací
b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu
c) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem
nadace,
d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti
2.3. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn 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
2.4. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
2.5. Funkční období revizora je pětileté. Opětovné zvolení revizorem je možné. Funkční období revizora
nezanikne, dokud není zvolen revizor nový. Revizora volí a odvolává správní rada.
2.6. V případě zániku funkce revizora odstoupením je třeba doručit správní radě písemné oznámení. Účinky
ukončení členství nastávají dnem doručení písemného oznámení. Bez zbytečného odkladu po doručení
dopisu o odstoupení zvolí správní revizora nového.
2.7. Revizorovi nepřísluší za výkon jeho funkce žádná odměna, pouze se 100% souhlasem správní rady může
být provedena náhrada účelně vynaložených nákladů, zejména cestovních.

3.

Ředitel nadace

3.1. Ředitel zajišťuje běžnou, provozní činnost a agendu nadace, přitom se řídí tímto statutem, obecně
závaznými předpisy a usneseními (rozhodnutím) správní rady nadace. Ředitel vede nebo zajišťuje vedení
účetnictví nadace, zastupuje nadaci v operativním styku se státními a místními úřady.
3.2. Ředitel nadace je jmenován správní radou; je v pracovním nebo jiném obdobném poměru k nadaci.
3.3. Jen s předchozím souhlasem správní rady ředitel rozhoduje o:
a) sjednání půjčky ve prospěch nadace
b) nákupu nebo prodeji movitého majetku, jehož cena v jednotlivém případě je vyšší než 50.000,- Kč.
c) uzavírání smluv o nájmu na dobu delší než jeden rok či v hodnotě vyšší než 50.000,- Kč.
d) převzetí cizích závazků (dluhů) v jakékoliv podobě
e) převzetí ručitelských závazků
f) převodu nemovitého majetku
g) pořízení nemovitého majetku
h) zatížení jakéhokoliv majetku Nadace věcným právem nebo jiným obdobným právem třetí osoby
i) poskytnutí jakéhokoliv úvěru nebo půjčky třetí osobě;
j) přijetí jakéhokoliv úvěru nebo půjčky;
k) podepsání jakékoliv směnky
l) přistoupení k dluhu nebo převzetí dluhu třetí osoby
m) pořízení jakýchkoliv cenných papírů, podílových listů a obdobných aktiv
n) zcizení jakýchkoliv cenných papírů, podílových listů a obdobných aktiv
o) sjednání jakékoliv zástavní smlouvy na jakýkoliv majetek nadace
p) založení dceřinné společnosti nebo zřízení (založení) jakékoliv účasti na podnikání třetí osoby
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q) založení nového účtu u banky, změna a zrušení stávajícího účtu
3.4. Za výkon funkce ředitele nadace náleží osobě, která tuto činnost vykonává, měsíční plat dohodnutý v
pracovní nebo jiné obdobné smlouvě a další náhrady a nároky vyplývající z pracovněprávního poměru.
3.5. Nestanoví-li správní rada v konkrétním případě jinak, účastní se ředitel jednání správní rady nadace s
hlasem poradním.
3.6. Ve věcech delegovaných správní radou na ředitele jedná a podepisuje ředitel nadace samostatně.

Článek XI
Podnikání nadace
Nadace může v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší
činnost a výtěžky podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu a k podpoře cílů stanovených Statutem nadace.
Nadace využívá majetku ve svém vlastnictví ve stanoveném rozsahu k pronájm ům.

Článek XII
Účetnictví a výroční zpráva
1. Nadace vede účetnictví podle zvláštních předpisů.
2.

Nadace sestaví výroční zprávu do konce šestého měsíce od uplynutí předcházejícího účetního období ve
smyslu ustanovení § 358 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Článek XIII
Zrušení Nadace
Zrušení nadace se řídí § 376 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Likvidační zůstatek v případě
zrušení nadace s likvidací bude převeden na jinou nadaci s obdobným účelem, určenou v přiměřeném předstihu
dcerou zřizovatele paní Petrou Blumenberg.

Článek XIV
Změny Statutu
Změny Statutu schvaluje správní rada.
Ve Zlíně dne 07. 09 2016
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