Statut Nadace Partnerství
(ve znění účinném k 20. 12. 2012)
Článek I
Název a sídlo
(1) Název nadace: Nadace Partnerství (v mezinárodním styku ”Czech Environmental
Partnership Foundation – CEPF“). Nadace byla zřízena dne 21.12.1994 zřizovatelem
The German Marshall Fund of the United States, se sídlem 11 Dupont Circle,
Washington D.C. 20036, USA.
(2) Sídlo nadace: Údolní 33, 602 00 Brno, Česká republika
Článek II
Účel nadace
(1) Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším
partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou
spolupráci a účast občanů na věcech veřejných.
(2) Nadace Partnerství je součástí konsorcia The Environmental Partnership for Central
Europe ustaveného s cílem pomoci místním komunitám ve střední Evropě při budování
demokracie a zlepšování životního prostředí. Hlásí se k tomuto zakladatelskému úmyslu
jako k dlouhodobé součásti svého poslání.
(3) Nadace Partnerství podporuje projekty cílené na zlepšení životního prostředí a na trvale
udržitelný rozvoj, a to prostřednictvím:
a) grantového programu,
b) organizování stáží,
c) vzdělávacích programů pro základní, střední a vysoké školy,
d) celoživotního vzdělávání,
e) podpory vědecké a výzkumné činnosti,
f) zprostředkovávání technické pomoci,
g) odborných informací,
h) vlastních programů nadace.
Nadace Partnerství napomáhá vytváření občanské společnosti a stabilní neziskové sféry
v České republice a podílí se na mezinárodních programech odpovídajících jejímu
poslání.
Článek III
Majetek nadace a způsob užití majetku nadace
(1) Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace dle zákona o nadacích a
nadačních fondech.
(2) Nadační jmění Nadace Partnerství je 168 309 283,76 Kč a je uloženo:
-

1 744 283,76 Kč – na účtu u České spořitelny, a.s., č. ú. 5225452/0800

-

165 000 000,- Kč v nemovitostech nacházejících se na adrese Údolní 33, Brnoměsto, Brno, 60200
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Budovy:
a) č.p. 567, bydlení, na parcele 728/1
b) bez č.p./č.e., obč. vyb., na parcele 728/2
c) bez č.p./č.e., garáž, na parcele 728/3
d) bez č.p./č.e., adminis., na parcele 730/4
Pozemky:
p.č. 727/1
p.č. 728/1
p.č. 728/2
p.č. 728/3
p.č. 728/4
p.č. 730/1
p.č. 730/4
p.č. 731/2
zapsané na listu vlastnictví č. 400 pro katastrální území Město Brno, část obce
Brno-město, obec Brno, okres Brno-město u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město. Cena stanovena znalecký
posudkem č. 261/2012 znalce Ing. Jiřího Ošlejška.
-

1 565 000,- Kč v nemovitosti - objektu fotovoltaické elektrárny, umístěné na
pozemku Obce Hostětín, p.č. 712, v katastrálním území Hostětín. Podíl Nadace
Partnerství na nemovitosti je stanoven ve výši id. 1565/4995. Cena stanovena
znaleckým posudkem č. 3287-208-2/09 znalce Ing. Aleše Janáska.

(3) Zdroji ostatního majetku nadace jsou zejména:
(a) výnosy z nadačního jmění
(b) nadační dary od fyzických a právnických osob
(c) výnosy z ostatního majetku nadace
(d) výnosy z podnikání, dobročinných akcí a veřejných sbírek podle § 23 zákona o
nadacích
a nadačních fondech
(e) dědictví
(4) K plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, lze použít pouze výnosů z nadačního
jmění a ostatní majetek nadace.
(5) K plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, poskytuje nadace převážně nadační
příspěvky třetím osobám nebo uskutečňuje vlastní projekty. Třetí osobou jsou právnické i
fyzické osoby.
(6) Poskytnutí nadačního příspěvku nebo realizaci vlastního projektu schvaluje správní rada
nadace. U vlastních projektů nadace financovaných převážně na základě příspěvků a
smluv s třetími dárci (např. mezinárodní nadace a fondy, vládní zdroje, PHARE, apod.)
přihlíží správní rada k určení prostředků danému smlouvou s dárcem.
(7) Nadace může vytvářet fondy, které obsahují zdroje jejího financování. Tvorba a čerpání
se řídí vnitřní směrnicí nadace.
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Článek III/A
Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu
Na základě Smlouvy o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení
finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první
etapě mezi Fondem národního majetku České republiky a Nadací Partnerství se stala
Nadace Partnerství příjemcem finančních prostředků ve výši 38, 810. 000,- Kč.
a
na základě Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č. 1946
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle
§ 18, odst. 2) písm. a) bod 6 zák. č. 171/1991 Sb. mezi Fondem národního majetku České
republiky a Nadací Partnerství a Dodatku č. 1, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 7 k této smlouvě se stala
Nadace Partnerství příjemcem finančních prostředků ve výši 45, 537. 000,- Kč.
Tyto nadační dary českého státu podléhají zvláštnímu režimu, který popisuje tento článek
statutu.
(1) Nadační příspěvky musí být užity v souladu s posláním a účelem Nadace Partnerství.
Uložení
(2)
Příspěvky z Nadačního investičního fondu jsou určeny k uložení do nadačního
jmění nadace.
(3) Nadace je odpovědná za bezpečné uložení příspěvků a za vytváření podmínek pro
jejich zhodnocování.
(4) Příspěvky mohou být vloženy pouze do banky nebo do investiční společnosti, které
mají povolení působit na území České republiky.
(5) Příspěvky mohou být vloženy a zaregistrovány do nadačního jmění pouze ve formě:
a) peněžních prostředků, cenných papírů vydaných státem, cenných papírů, za
jejichž splacení se stát zaručil, dluhopisů vydaných bankami a jiných
dluhopisů, které jsou veřejně obchodovatelné
b) podílových listů podílového fondu, který byl založen investiční společností pro
potřeby nadací podle zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, jehož statut omezuje investování peněžních prostředků
stejně jako § 33 zákona č. 42/1997 Sb. o penzijním připojištění se státním
příspěvkem.
Tato povinnost může být změněna dodatkem smlouvy mezi Českou republikou,
Ministerstvem financí a Nadací Partnerství v případě novely zákona č. 227/1997 Sb.
Použití
(6) Nadace nesmí příspěvky spotřebovat, může čerpat pouze výnosy z příspěvků.
Nadace má povinnost každoročně užít celý výnos nejpozději do konce následujícího
roku. Rozdělí-li nadace v příslušném období více oproti povinné částce, může uplatnit
přebytek jako součást povinné částky určené k rozdělení v obdobích následujících.
(7) Výnosem z příspěvku NIF se rozumí úrok stanovený ve výši 0,5 úrokové sazby
PRIBID pro 1 rok z příspěvku NIF, zapsaného k 31.12. příslušného roku v nadačním
rejstříku. Pribid pro 1 rok se stanoví jako aritmetický průměr hodnot PRIBIDU
vyhlášených Českou národní bankou pro 1. a poslední den v kalendářním roce.
(8) Nadace má povinnost rozdělovat nadační příspěvky třetím osobám z výnosů
z příspěvků z Nadačního investičního fondu formou veřejně vyhlášených otevřených
programů.
(9) Nadace poskytne nadační příspěvek třetí osobě jen na základě smlouvy stanovující
konečného příjemce nadačního příspěvku a omezující počet dalšího přerozdělování.
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Nelze poskytnout příspěvek nadaci, která na základě výběrového řízení k NIF a
rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR již příspěvek obdržela.
(10) Třetími osobami, jimž je možno poskytnout nadační příspěvek z výnosů z příspěvků
z Nadačního investičního fondu jsou zejména:
a) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví,
b) nadace a nadační fondy za podmínky, že nejméně 80 % z příspěvku bude
použito na nadační příspěvky třetím osobám a nejvýše 20 % na správu
nadace nebo navýšení nadačního jmění,
c) veřejnoprávní instituce,
d) příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že samy vloží nejméně 50
% finančních prostředků na předmětný projekt.
Výroční zpráva
(11) Nadace má povinnost ve výroční zprávě informovat samostatně o správě příspěvku
z Nadačního investičního fondu. Výroční zpráva musí obsahovat tyto údaje:
a) výše příspěvku NIF vloženého do nadačního jmění,
b) výnosy z příspěvku NIF vloženého do nadačního jmění,
c) samostatně provedený audit hospodaření s výnosy, z prostředků poskytnutých
FNM ČR (MF ČR),
d) nadační příspěvky třetím osobám, včetně výčtu příjemců a výše nadačních
příspěvků.

Kontrola
(12) Nadace je povinna oznámit Ministerstvu financí veškeré změny týkající se jejího
sídla a jejich statutárních orgánů.
(13) Osobou odpovědnou za administrativní správu nadačního jmění je ředitel, který je s
nadací ve smluvním vztahu pro výkon této funkce.
(14) Nadace má povinnost vést odděleně v účetnictví příspěvky z Nadačního investičního
fondu, včetně nákladů na správu.
(15) Nadace se zavazuje poskytnout Ministerstvu financí pro účely kontroly veškeré
informace o zacházení s nadačním jměním získaným z Nadačního investičního fondu.
Ministerstvo financí je oprávněno přezkoumat užití prostředků poskytnutých z nadačního
investičního fondu auditorem.
(16) Nadace má povinnost zaslat výroční zprávu a zprávu auditora do jednoho měsíce po
jejich vydání Ministerstvu financí a Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, a to
nejpozději do sedmi měsíců po konci kalendářního roku.
(17) Nadace má povinnost poskytnout Radě vlády pro nestátní neziskové organizace
dodatečně vyžádané informace pro posouzení správy příspěvku.
Sankce
(18) Při nedodržení podmínek stanovených v tomto článku budou proti nadaci uplatněna
tato opatření:
a) výzva k odstranění nedostatků ve stanovení lhůtě
b) smluvní pokuta až do výše 20 % z ročního výnosu z příspěvku a to z částky
určené na správu nadace nebo na zvýšení nadačního jmění
c) výzva k vrácení příspěvku z Nadačního investičního fondu ve stanovené lhůtě
podání návrhu příslušnému soudu na zrušení nadace na základě usnesení
vlády
Článek IV
Poskytování nadačních příspěvků
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(1) Správní rada nadace stanovuje pravidla pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních
příspěvků a pověřuje kancelář nadace jejich zpřístupněním všem zájemcům o podporu.
(2) Pravidla o poskytování nadačních příspěvků musejí obsahovat informace vymezující
účel poskytovaných příspěvků, cílové skupiny fyzických a právnických osob, které jsou
oprávněny žádat o příspěvek, v jaké podobě a termínu je třeba podat žádost, v jakém
termínu správní rada rozhodne a dokdy budou žadatelé vyrozuměni o výsledku. Správní
rada je dále oprávněna v pravidlech pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních
příspěvků určit další podmínky, jako např. formální požadavky pro vypracování písemné
žádosti o nadační příspěvek, maximální výši poskytovaných příspěvků apod.
(3) Nadaci lze žádat o poskytnutí nadačního příspěvku pouze na základě písemně
vypracované žádosti, podle veřejně přístupné rámcové osnovy.
(4) Rozhodnutí o poskytnutí nadačních příspěvků je ve výlučné pravomoci správní rady,
která k detailnímu posuzování projektů a návrhu rozhodnutí zplnomocňuje svoji
grantovou komisi a kancelář nadace.
(5) Na zasedání je členům správní rady k dispozici plný text každého projektu a veškerá
přiložená dokumentace.
(6) Při posuzování předložených žádostí o nadační příspěvek má správní rada právo
konzultovat další osoby nebo si objednat vypracování oponentských posudků.
(7) Správní rada může učinit tato rozhodnutí:
(a) schválit poskytnutí nadačního příspěvku v požadované výši,
(b) schválit poskytnutí nadačního příspěvku v pozměněné výši,
(c) zamítnout poskytnutí nadačního příspěvku,
(d) vrátit žádost k přepracování,
(e) odložit rozhodnutí,
(f) nabídnout žádost se souhlasem žadatele jiné nadaci či dárci.
(8) O rozhodnutí správní rady musí být žadatel vyrozuměn do čtrnácti dnů po schůzi
správní rady.
(9) Nadační příspěvek se poskytuje třetí osobě na základě písemné smlouvy a příjemce
nadačního příspěvku je povinen použít jej v souladu s podmínkami v této smlouvě
stanovenými. Jinak je povinen nadační příspěvek nebo jeho část vrátit ve lhůtě
stanovené nadací.
(10) Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání nadace prokázat,
jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek použit.
(11) Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadace ani osobám jim blízkým.
Článek V
Náklady související se správou nadace
(1) Ostatní majetek nadace a výnosy nadačního jmění jsou rovněž používány k hrazení
nákladů souvisejících se správou nadace. Náklady související se správou nadace
zahrnují zejména náklady na udržování, zhodnocování a navyšování majetku nadace,
náklady na propagaci účelu nadace, náklady související s provozem nadace a náklady
na vlastní projekty nadace.
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(2) Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 30 % nadačního
jmění podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Náklady souvisejícími se správou
nadace se rozumí vlastní náklady spojené s administrací nadačních příspěvků.
(3) Prostředky nadace nesmí být použity k prospěchu soukromé osoby nebo komerční
organizace jinak než ve shodě s posláním nadace.
(4) Členství ve správní radě vylučuje majetkový nebo finanční prospěch z příjmů nebo aktivit
nadace.
(5) Nadaci není dovoleno, pokud to není jen nepodstatná část její činnosti:
(a) provozovat komerční aktivity
(b) věnovat se ovlivňování legislativy propagandou
(6) Nadace nesmí ovlivňovat jakoukoliv politickou kampaň jménem nebo ve prospěch
jakékoliv politické strany nebo kandidáta na veřejnou politickou funkci.
Článek VI
Hospodaření a vedení účetnictví
(1) Nadace hospodaří podle plánu činnosti a rozpočtu sestaveného pro kalendářní rok a
schváleného správní radou.
(2) Návrh plánu činnosti a rozpočtu musí být správní radě předložen nejpozději do konce
ledna příslušného kalendářního roku a plán činnosti i rozpočet musí být schválen
nejpozději
do
31. března příslušného kalendářního roku.
(3) Provádět změny v plánu činnosti a v rozpočtu v průběhu rozpočtového období je
v kompetenci správní rady.
(4) Nadace vede účetnictví podle zvláštních předpisů.
(5) Roční účetní uzávěrka nadace musí být ověřena auditorem.
Článek VII
Orgány nadace
(1) Orgány nadace jsou:
(a) správní rada
(b) dozorčí rada
Článek VIII
Správní rada
(1) Správní rada je nejvyšším správním a řídícím orgánem nadace. Spravuje majetek
nadace, řídí činnost nadace, rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním
orgánem nadace.
(2) Do výlučné působnosti správní rady patří
(a) vydat statut nadace a rozhodovat o jeho změnách,
(b) rozhodovat o zvýšení a snížení nadačního jmění,
(c) schvalovat rozpočet a jeho změny,
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(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu nadace,
rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků,
volit nové členy správní rady a dozorčí rady,
rozhodovat o odvolání člena správní rady a dozorčí rady,
volit a odvolávat funkcionáře správní rady a ředitele,
zřizovat a rušit výkonné orgány Nadace Partnerství,
stanovit výši odměny funkcionářům správní a dozorčí rady,
schválit organizační a jednací řád nadace a rozhodovat o jeho změnách,
schválit pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a rozhodovat o jejich
změnách,
(m) rozhodnout o poskytnutí návratného nadačního příspěvku, stanovit jeho pravidla a
rozhodovat o jejich změnách,
(n) rozhodovat o sloučení nadace nebo o zrušení nadace,
(o) odmítnutí nadačního daru,
(p) rozhodovat o rozdělení kladného hospodářského výsledku.
(3) Správní rada nadace má nejméně 3 a nejvíce 15 členů. Jejich počet je doplňován
postupně na základě potřeb a priorit nadace. Počet členů správní rady nemusí být
dělitelný třemi.
(4) Členem správní rady může být pouze fyzická osoba.
(5) Členství ve správní radě je čestné. Funkcionářům správní nebo dozorčí rady může
správní rada stanovit odměnu za výkon jejich funkce, pokud rozsah jejich činnosti a
zodpovědnosti významně překračuje obvyklou míru.
(6) Členství ve správní radě vzniká volbou. Ke zvolení člena správní rady je zapotřebí
souhlasu dvou třetin všech členů správní rady.
(7) Členství
ve
správní
radě
zaniká uplynutím funkčního období, písemným
odstoupením, úmrtím
nebo odvoláním. Důvody k odvolání jsou důvody stanovené
zákonem a dále zneužití postavení člena správní rady nadace k osobnímu prospěchu
nebo obdobné závažné porušení etického chování. K odvolání je zapotřebí souhlasu
dvou třetin všech členů správní rady.
(8) Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena správní rady
je možné.
(9) Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, určuje způsoby
jednání jménem nadace a zřizuje funkce dle potřeby.
(10) Předseda řídí práci správní rady, svolává a řídí jednání správní rady. Spolu
ředitelem nadace zodpovídá za plynulé doplňování a obměnu členů správní rady.
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(11) Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, zastupuje ho do doby zvolení nového
předsedy správní rady místopředseda správní rady.
(12) Ředitel řídí práci kanceláře nadace a zodpovídá za ni správní radě.
(13) Správní rada nadace se schází nejméně dvakrát ročně v termínech vázaných na
uzávěrky přihlášek o nadační příspěvky. Pozvánky na schůzi musí být členům správní
rady rozeslány nejpozději 3 týdny před termínem konání.
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(14) Správní rada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti svých členů. Pokud není
stanoveno jinak, rozhoduje správní rada prostou většinou přítomných. Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
(15) Ke změně statutu je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech členů správní rady.
(16) Ke sloučení s jinou nadací a ke zrušení nadace je zapotřebí souhlasu dvou třetin
všech členů správní rady.
(17) Členové správní rady jsou:
Předseda:

Ing. Jiří Francek
r.č. 55 11 03/0316, nar. 3. 11. 1955
bytem Lipenská 681, 149 00 Praha 4 - Hrnčíře

Místopředseda:

Monika Kašparová
r.č. 78 52 09/0180, nar. 9. 2. 1978
bytem U Břízek 271, 543 01, Vrchlabí

Člen:
Ing. Jitka Klinkerová
r.č. 64 62 07/1308, nar 7. 12. 1964
bytem Smetanova 1320, 252 63 Roztoky u Prahy
Ing. Čestmír Klos
r.č. 43 07 25/028, nar. 25. 7. 1943
bytem Labská 59, Špindlerův Mlýn
Ing. Blanka Malinová
r.č. 45 54 30/046, nar. 30. 4. 1945
bytem Holečkova 784, 388 01 Blatná
Ing. Petr Hlobil
r.č. 660817/1273, nar. 17.8.1966
Nad Krocínkou 427/10, Praha 9 - Prosek
Andreas Beckmann
bytem 1657 Wolverine, Holland, Michigan, USA
RNDr. Blažena Hušková
r.č. 605105/0918, nar. 5. 1. 1960
bytem Oldřichov, V Hájích 100, Chrastava

Ing. Zdeněk Hotař
nar. 17. 2. 1957
bytem Generála Kadlece 9, 621 00 Brno
Petr Dobrý
r.č. 620810/0657, nar. 10. 8. 1062
bytem Přestvůrka 162, 281 63 Černé Voděrady
Jan Dungel
r.č. 510323/164, nar. 23. 3. 1951
bytem Jasanová 3a, 637 00 Brno
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Ladislav Miko
r.č. 610409/6823
bytem Hlubočinka 978, 251 68, Kamenice
Článek IX
Způsob jednání jménem nadace
(1) Za nadaci jedná a podpisuje předseda správní rady, místopředseda správní rady a
ředitel, a to každý z nich samostatně.
Ředitel:

RNDr. Miroslav Kundrata
r.č. 56 01 31/0858, nar. 31. 1. 1956
bytem Údolní 58, 602 00 Brno

Článek X
Dozorčí rada
(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace.
(2) Dozorčí radu volí a odvolává správní rada.
(3) Dozorčí rada zejména:
(a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků
(b) kontroluje správnost účetnictví vedeného nadací
(c) přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu
(d) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem
nadace
(e) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění
(f) nejméně jednou ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní
činnosti
(4) Dozorčí rada je oprávněna zejména
(a) nahlížet do účetních knih a všech ostatních dokladů a záznamů týkajících se nadace
(b) svolat mimořádně jednání správní rady, jestliže usoudí, že to vyžadují zájmy
nadace,
a pokud tak na její žádost neučiní předseda správní rady
(c) účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním, přičemž jí musí být uděleno
slovo, pokud o to požádá
(5) Členem dozorčí rady nemůže být člen správní rady nebo osoba, která je oprávněna
jednat jako zástupce nadace nebo která je zaměstnancem nadace, ani osoby jim blízké.
(6) Funkční období členů dozorčí rady je tříleté, opětovné zvolení je možné.
(7) Členové dozorčí rady jsou:
1. Předseda: JUDr. Jiří Hartmann
r.č. 65 03 16/0708, nar. 16. 3. 1965
bytem Nad Spádem 9, 140 00 Praha 4-Bráník
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2. Ing. Jiří Hrbáček
r.č. 640810/0941 nar. 10.8.1964
bytem K tůni 1/773, Praha 4 - Bráník
3. Ing. Jaroslav Kratochvíl
r.č. 510914/292, nar. 14.9.1951
bytem Kotlanova 3a, Brno

Článek XI
Kancelář nadace
(1) Kancelář je řízena ředitelem.
(2) Kancelář nadace zabezpečuje na základě schváleného plánu činnosti a rozpočtu
administrativní, finanční a jiné technické úkony spojené s plněním účelu nadace a vede
účetnictví nadace.
(3) Práce kanceláře a práva a povinnosti pracovníků kanceláře se řídí vnitřními směrnicemi
pro práci sekretariátu, které vydává ředitel.
Článek XII
Zrušení a zánik nadace
(1) Nadace se zrušuje:
(a) Rozhodnutím členů správní rady
(b) Rozhodnutím členů správní rady o sloučení s jinou nadací dnem uvedeným ve
smlouvě o
sloučení
(c) Rozhodnutím soudu o zrušení Nadace Partnerství
(d) Prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro
nedostatek
majetku
(2) V případě zrušení nadace jmenuje správní rada likvidátora, s výjimkou případů, kdy
podle zákona jmenuje likvidátora soud.
(3) Je-li to nutné k vyrovnání závazků nadace, bude v likvidaci zpeněžen nepeněžitý
majetek nadace, ale jen v míře nutné pro splnění závazků.
(4) Likvidační zůstatek po vyrovnání všech pohledávek a závazků nadace nabídne likvidátor
nadaci, které má shodný nebo obdobný účel.
V Praze dne 20. prosince 2012

............................................................
.....
Ing. Jiří Francek
předseda správní rady
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