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Článek I.
Úvodní ustanovení
Tento Statut Nadace byl zpracován v souladu se zákonem č.227 tak, aby upravil
postup pro jednání orgánů Nadace, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků,
hospodaření s finančními prostředky, okruh osob, kterým lze nadační příspěvky
poskytovat a řešit i další otázky s činností nadace souvisící.
Zřizovatelé nadace:
Pavel Vágner
r.č. 511217/059
Na Příčce 2820
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ing. Jana Hetfleischová
r.č. 54 51040034
Na Příčce 2423
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ing.Lenka Vágnerová
r.č. 565422//0451
Na Příčce 2821
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Název nadace:

NADACE JOSEFA A ZDENY VÁGNEROVÝCH
Sídlo nadace:
Na Příčce 2423, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.:602495763
Hodnota majetkového vkladu Nadace
Základní jmění :
Základní jmění Nadace je ve výši 1 298.225,- Kč
(Slovy:jeden milion dvěstě devadesát osm tisíc dvěstě dvacet pět korun českých)
vložených v podobě movitých věcí na základě znaleckého posudku zapsaného pod
pořadovým číslem 428 znaleckého deníku ze dne 27.3.2008, zpracovaného
PhDr.Kateřinou Dvořákovou, bytem Absolonova 73, 62400 Brno.
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Výčet nadačního jmění:
Nepeněžní vklad může být ve formě:
 Instrumentů peněžního trhu
 Směnek a jiných cenných papírů za předpokladu, že emitentem cenného
papíru je banka s působností v ČR nebo, že rating takového cenného papíru
provedený alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami dosahuje
nejméně stejné kvality jako rating ČR
 Podílových listů otevřených podílových fondů
 Tuzemských dluhopisů denominovaných v Kč
 Hypotečních zástavních listů denominovaných v Kč

Článek II.
Cíle Nadace







Podpora, šíření a provozování autorských děl (literárních i filmových) Josefa a
Zdeňky Vágnerových (knihy, pohledy, reklamní a propagační tiskoviny apod.)
Provozování Expoziční výstavní činnosti a přednáškové činnosti s cílem
přispívat k rozvoji duchovních hodnot, které Josef a Zdeňka Vágnerovi svým
dílem zanechali kulturnímu světu
Podpora dosažení přejmenování ZOO a.s. ve Dvoře Králové nad Labem na
ZOO-SAFARI Josefa Vágnera a.s. Dvůr Králové nad Labem
Podpora neziskových organizací podobného zaměření
Podpora ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, ochrana a podpora její fauny a
flory, zejména podpora zachování a dokončení části zvané „SAFARI“,
sponzorství
Vybudování Muzea Josefa Vágnera v prostorách zoologické zahrady ve Dvoře
Králové nad Labem
Článek III.
Orgány Nadace

Statutárním zástupcem Nadace je „předseda Správní rady“ Nadace.
Jednání statutárního zástupce za Nadaci:
a) Statutárním zástupcem Nadace je předseda Správní rady. V případě jeho
nepřítomnosti jej v plném rozsahu zastupuje místopředseda Správní rady
Nadace. Předseda Správní rady vystupuje navenek jménem Nadace.
b) Předseda a místopředseda Správní rady jednají za Nadaci samostatně
c) Předseda Správní rady je odpovědný za administrativní správu nadačního
jmění
d) Dále odpovídá za dodržování Zákona č.227/97 a Statutu nadace. Za
hospodaření s finančními prostředky zodpovídá místopředseda.
e) Podepisuje a zodpovídá za správnost veškerých smluvních dokladů.
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Nejvyšším orgánem Nadace je Správní rada Nadace.
Správní rada Nadace spravuje majetek Nadace, řídí činnost Nadace, rozhoduje o
všech záležitostech Nadace a je nejvyšším orgánem Nadace.
Do výlučné působnosti Správní rady náleží:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

vydat Statut nadace a rozhodnout o jeho změnách
schvalovat rozpočet a jeho změny
schvalovat roční účetní závěrku a Výroční zprávu o činnosti a hospodaření
rozhodovat o sloučení s jinou Nadací
rozhodovat o odvolání člena Správní rady, předsedy Správní rady, revizora a
volit ředitele
stanovit výši odměny za výkon funkce předsedy Správní rady
stanovit výši odměny za výkon funkce člena Správní rady a revizora
rozhodovat o zvýšení nadačního jmění
rozhodovat o odměnách za provedení prací pro naplnění cílů Nadace
dbá na zachování účelu, pro který byla založena
rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností nad rámec vymezený
v zakládací listině
uděluje souhlas k zastavení nemovitého majetku nebo jeho pronájmu na dobu
delší jednoho roku
Pokud je zřízena funkce ředitele, správní rada jmenuje a odvolává ředitele,
dohlíží na jeho činnost a stanovuje mu mzdu
rozhoduje o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje
zakládací listina
rozhoduje o zrušení Nadace a o určení obecně prospěšné společnosti, které
nabídne likvidační zůstatek.

Správní rada je v souladu s Hlavou IV. § 11 Zákona č.227/97 a „Statutem nadace“
tříčlenná., přičemž počet členů správní rady povoluje zákon od 3 do 15 a musí být
vždy dělitelný třemi. Do Správní rady byly s jejich souhlasem jmenovány:
1. Ing. Jana Hetfleischová, narozena 04.01.1954, r.č. 545104/0034, trvale
bytem Na Příčce 2423, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
2. Ing.Lenka Vágnerová, narozena 22.04.1956, r.č. 565422/0451, trvale
bytem Na Příčce 2909, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
3. Markéta Lloyd, narozena 23.03.1976, r.č. 765323/3632 trvale bytem Na
Příčce 2821, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Funkční období předsedy Správní rady a členů Správní rady je tříileté.
Po uplynutí tříletého funkčního období jmenují zřizovatelé novou Správní radu.
Opětovné jmenování za člena Správní rady na další období je možné a není
omezeno počtem členství ve Správní radě(§13)
Zřizovatel Nadace má doživotní právo na členství ve Správní radě, pokud se ho sám
nezřekne. Členem správní rady může být pouze vyzická osoba, která je bezúhonná,
tzn. Že nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin Člen správní rady
musí být také způsobilý k právním úkonům. Členem správní rady nemůže být ředitel.
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V ostatním se Správní rada řídí §§ 10, 11, 12, 14, 15 a 16 zákona číslo 227 ze dne
3.září 1997.
Jednání členů Správní rady za Nadaci:
 Každý z členů Správní rady jedná do hodnoty projednávání 60.000 Kč
samostatně s tím, že o jednání a jeho výsledku bezodkladně informuje ostatní
členy Správní rady a zřizovatele
 Nad hodnotu 60.000 Kč podepisuje vždy předseda Správní rady a jeden člen
Správní rady
 Každý doklad musí obsahovat razítko Nadace a podpis (y) člena (ů), předsedy
Správní rady Nadace nebo člena Správní rady
 V dalším se jednání Správní rady řídí § 14, 15 a 16 zákona č.227/97.
Kontrolním orgánem Nadace dle §§ 17 a 18 zákona č.227/97 je revizor.
Revizorem byl jmenován s jeho souhlasem:
Pavel Vágner, narozený 17.12.1951, r.č. 511217/059, trvale bytem Na Příčce 2820,
544 01 Dvůr Králové nad Labem.
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 Správní radě zprávu o výsledcích své
kontrolní činnosti
Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:
 nahlížet do účetních knih a všech jiných dokladů týkajících se Nadace
 svolat mimořádné jednání Správní rady, jestliže to vyžadují zájmy
Nadace, pokud tak neučiní předseda Správní rady
 účastnit se jednání Správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o
to požádají.
Funkční období revizora je tříleté a řídí se stejnými zásadami volitelnosti a odvolání
jako u Správní rady.

Článek IV.
Zdroje a majetek Nadace
Nadace využívá veškeré své finanční i majetkové prostředky k zabezpečování cílů
pro které byla zřízena.
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1) Nadace je oprávněna v souladu s platnými právními a finančními předpisy
nabývat veškerý účelový movitý a nemovitý majetek a nakládat s ním
v souladu se svým předmětem činnosti a k plnění úkolů z cílů Nadace
plynoucích.
2) Zdroje Nadace jsou:
 Dary a příspěvky od fyzických a právnických osob
 Výtěžky z účelových akcí
 Úroky z finančních prostředků uložených u peněžních ústavů
 Výnosy z vlastní činnosti
3) Nadace používá finanční i jiné prostředky v souladu s platnými předpisy pro
naplnění cílů Nadace, pro které byla zřízena.
4) Pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace se stanovuje v souladu
se Statutem nadace čerpat v maximální výši 35% podle § 22 odstavec c)
zákona 227/97. tímto se rozumí, že náklady na správu nadace nesmí překročit
35% z nadačního jmění Nadace se stavem k 31. prosinci téhož roku
Způsob čerpání finančních prostředků z Nadačního jmění Nadace upravuje
kapitola IV.a., bod 7 tohoto Statutu. Tento bod se nesmí měnit po dobu
funkčního období Správní rady, tj. po dobu pěti let.
5) Pokud dárce daru nebo příspěvku požaduje zachování anonimity, musí být
jeho anonimita zachována. Dárce si může vyžádat zprávu o naložení s jeho
darem či příspěvkem, zdali byl použit v souladu s cíly Nadace.
6) Nadační příspěvek nebo dar poskytnutý Nadaci, musí být poskytnut v souladu
s účelem a cíly Nadace. Osoba, které byl tento dar nebo příspěvek poskytnut,
je povinna tento použít v souladu s podmínkami stanovenými Nadací.
V případě nedodržování podmínek je tato osoba povinna tento dar či
příspěvek vrátit, nebo vrátit náhradu v penězích ve výši odpovídající
pořizovací ceně bez ohledu na délku jejího používání.
7) Nadační příspěvek nebo dar se předává ze strany Nadace k užití Darovací
smlouvou nebo Smlouvou o bezúplatném převodu. Příspěvek nebo dar musí
být používán po darování či převodu v souladu s cíly Nadace a zásadami
uvedenými ve smlouvách.
8) V případě účelově zaměřeného daru, rozhodne Správní rada, zda účel daru je
v souladu s cíly Nadace a zda se tento dar využije nebo vrátí dárci. Nevylučuje
se zde možnost jednání s dárcem, aby tento sponzorský dar byl využit
v souladu s díly Nadace na jiné důležitější účely.
9) V dalším se Nadace řídí § 21 až 23 Hlavy V. zákona č.227 ze dne 3.9.1997.

Uložení příspěvků a jejich zhodnocení
Příspěvky mohou být vloženy pouze do banky, která má povolení působit na území
České republiky.
Příspěvky mohou být vloženy a zaregistrovány do nadačního jmění Nadace pouze ve
formě:
 Instrumentů peněžního trhu
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Směnek a jiných cenných papírů za předpokladu, že emitentem cenného
papíru je banka s působností v ČR nebo, že rating takového cenného papíru
provedený alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami dosahuje
nejméně stejné kvality jako rating ČR
Podílových listů otevřených podílových fondů
Tuzemských dluhopisů denominovaných v Kč
Hypotečních zástavních listů denominovaných v Kč

Tato povinnost může být změněna dodatkem v případě novely zákona č. 227/1997
Sb.
1. Nadace nesmí všechny příspěvky spotřebovat. Nadace má povinnost
každoročně užít celý výnos nejpozději do konce následujícího roku.
2. Z každoročního výnosu musí být nejméně 70% užito na nadační příspěvky
třetím osobám a nejvíce 30% na správu Nadace nebo na zvýšení nadačního
jmění.
3. Nadace poskytne nadační příspěvek třetí osobě jen na základě Smlouvy
stanovující konečného příjemce nadačního příspěvku a omezující počet
dalšího přerozdělování.
4. Třetími osobami, jimž je možno poskytovat nadační příspěvek z výnosů
z příspěvků z Nadačního investičního fondu jsou zejména:
a) fyzické nebo právnické osoby, které svojí činností naplňují cíle
Nadace
b) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová
zařízení církví
c) Nadace a Nadační fondy za podmínky, že nejméně 80%
příspěvku bude použito na nadační příspěvky třetím osobám a
nejvýše 20% na správu nadace nebo navýšení nadačního
jmění
d) Příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že samy
vloží nejméně 50% finančních prostředků na předmětný projekt

Článek V.
Hospodaření Nadace, účetnictví a Výroční zpráva
1) Nadace vede řádnou evidenci veškerého svého majetku, včetně
evidence jednotlivých sponzorů a výše jimi poskytnutých příspěvků
2) Jestli s tím sponzor souhlasí, může Nadace vhodným způsobem
zveřejňovat své sponzory
3) O čerpání prostředků Nadace rozhoduje v souladu se zákonem 227/97
Správní rada Nadace. Tyto prostředky mohou být poskytnuty pouze
fyzickým a právnickým osobám, které aktivně a konkrétně přispějí
k plnění cílů a úkolů Nadace.
4) Nadace své prostředky čerpá v souladu s platnými právními předpisy a
vede o jejich čerpání řádnou evidenci. Nadace má právo požadovat
vrácení prostředků, které nebyly použity k naplňování cílů Nadace.
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5) Náklady souvisící se správou Nadace vede Nadace oddělené od
nadačních příspěvků.
6) Nadace vede účetnictví podle zvláštních předpisů (zákon č.563/1991
Sb. Ve znění pozdějších předpisů). Roční závěrky Nadace musí být
ověřena auditorem, pokud majetek Nadace překročí 3 miliony korun (§
24 zákona 227/97)
7) Hospodářským rokem Nadace je rok kalendářní.
8) Nadace zpracovává Výroční zprávu, která musí být zpracována
nejpozději do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Výroční
zpráva obsahuje přehled veškeré činnosti Nadace za hodnocené
období a zhodnocení této činnosti a to zejména:
a) Přehled o majetku a závazcích Nadace
b) Přehled o osobách, které poskytly Nadaci dar v hodnotě
vyšší než 10.000 Kč. Pokud dárce vyžaduje anonimitu,
musí mu tato být zachována
c) Přehled o použití majetku Nadace
d) Přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační
příspěvky nebo dary v souladu s cíly Nadace v hodnotě
přesahující částku 10.000 Kč a zhodnocení, zda a jakým
způsobem byly nadační dary a příspěvky použity.
e) Zhodnocení, zda Nadace při svém hospodaření
dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů
souvisejících s její správou (§22).
f) Zhodnocení základních údajů z roční závěrky a výroku
auditora
g) Roční účetní závěrka, výrok revizora a auditora je
nedílnou přílohou výroční zprávy (§36 a 26 zák.č.227/97
Sb.)
Článek VI.
Zrušení a zánik Nadace
O zániku Nadace rozhoduje Správní rada tajným hlasováním, kdy pro zánik Nadace
musí být dvoutřetinová většina členů Správní rady. Nadace zaniká ke dni výmazu
z Nadačního rejstříku (§7 odst.1)
Nadace se ruší:
a) Dosažením účelu pro který byla Nadace zřízena, dnem uvedeným
v rozhodnutí Správní rady o dosažení cílů a účelu Nadace
b) Rozhodnutím Správní rady o sloučení s jinou Nadací dnem, uvedeným ve
smlouvě o sloučení
c) Rozhodnutím soudu o zrušení Nadace dnem nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí
d) Prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro
nedostatek majetku
Pro likvidaci Nadace platí zvláštní zákon (§70 a násled. Obchod.zákoníku). Likvidace
se řídí §9 v Hlavě III.Zákona č.227/1997.
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Tento Statut nabývá účinnosti dnem
zřizovatelem Nadace a Správní radou.

........června 2008 na základě schválení

Dvůr Králové nad Labem
Dne
Předseda správní rady:
Ing.Lenka Vágnerová

Členka správní rady:
Ing.Jana Hetfleischová

Členka správní rady:
Markéta Lloyd

r.č. 565422/0451
bytem: Na Příčce 2909
544 01 Dvůr Králové n.L.

r.č. 5451040034
bytem: Na Příčce 2423
544 01 Dvůr Králové n.L.

r.č.
bytem Na Příčce 2909
544 01 Dvůr Králové n.L.

Zřizovatel Nadace:
Pavel Vágner
r.č.
Na Příčce 2820
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ing. Jana Hetfleischová
r.č. 54 51040034
Na Příčce 2423
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ing.Lenka Vágnerová
r.č. 565422//0451
Na Příčce 2821
544 01 Dvůr Králové nad Labem
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