
STATUT  
 

nadačního fondu 
 

Nadační fond Advance Institute 
 
 
 

Čl. 1 
Název a sídlo nadačního fondu 

 
1.1. Název nadačního fondu zní:  

 
Nadační fond Advance Institute (dále jen „nadační fond“) 

 
1.2. Sídlo nadačního fondu je:  

Praha 4, Podolí, Na Zlatnici 938/7, PSČ 147 00 
 
 

Čl. 2 
Zřízení a vznik nadačního fondu 

 
2.1.  Nadační fond byl zřízen nadační listinou ve formě notářského zápisu sepsanou 

jménem JUDr. Jany Elšíkové, notářky v Olomouci, č.j. N 400/2010, NZ 308/2010 ze 
dne 21.10.2010. 

 
2.2. Jediným zřizovatelem nadačního fondu je společnost Advance Healthcare 

Management Institute s.r.o., IČ: 289 86 024, se sídlem Praha 4, Podolí, Na Zlatnici 
938/7, PSČ 14700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze oddíl C., vložka 157951 (dále jen „zřizovatel“). 

 
2.3. Nadační fond vznikl dnem zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze, a to ke dni 15.11.2010, v oddíle N, vložka 812.  
 
 

Čl. 3 
Účel a poslání nadačního fondu 

3.1. Nadační fond byl zřízen v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a 
nadačních fondech, v platném znění (dále jen „Zákon“) jako účelové sdružení 
majetku pro dosahování obecně prospěšných cílů, konkrétně rozvoj vědy a 
vzdělávání a zvyšování kvality a zlepšování řízení zdravotnictví. Účelem nadačního 
fondu je účinná podpora vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti řízení 
zdravotnictví a podpora výzkumu v této oblasti. 

3.2. Posláním nadačního fondu je získávat finanční prostředky od dárců a poskytovat je 
transparentním způsobem na podporu vzdělávání řídících pracovníků ve 



zdravotnictví v oblasti managementu institucí a na podporu výzkumu v této 
oblasti. 

 

Čl. 4  
Majetek  a hospodaření nadačního fondu 

4.1. Majetek nadačního fondu je tvořen majetkovým vkladem zřizovatele ve výši 
5.000,- Kč a ostatním majetkem. Nadační fond je oprávněn přijímat v souladu se 
zákonem do svého vlastnictví movité věci a nemovitosti. Zdrojem majetku 
nadačního fondu jsou zejména nadační dary, dále výnosy z majetku nadačního 
fondu a ostatní příjmy v souladu se zákonem. 

4.2. Majetek nadačního fondu lze použít pouze pro poskytování nadačních příspěvků, k 
úhradě nákladů na ostatní činnosti k naplnění účelu nadačního fondu a na úhradu 
nákladů spojených se správou nadačního fondu. 

4.3. Náklady spojené se správou nadačního fondu nadační fond povede odděleně od 
nákladů na nadační příspěvky. 

4.4.  Majetek nadačního fondu ve formě peněžních prostředků, musí být uložen na 
zvláštním účtu nebo účtech u banky nebo pobočky zahraniční banky působící na 
území České republiky anebo v pokladně nadačního fondu.   

4.5. Majetek nadačního fondu není možné použít na nákup cenných papírů  ani na 
nákup nemovitostí. 

4.6. Peněžní prostředky, které jsou majetkem nadačního fondu, nelze půjčovat. 
 

Čl. 5 
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 

 
5.1. Nadační příspěvek  může být poskytnut výhradně v souladu s účelem nadačního 

fondu. 
 
5.2. Nadační fond poskytuje dva typy nadačních příspěvků, a to nadační příspěvek na 

podporu vzdělávání řídících pracovníků ve zdravotnictví v oblasti managementu 
institucí a nadační příspěvek na podporu výzkumu v oblasti managementu 
institucí. 

 
5.3. Nadační příspěvky na podporu vzdělávání řídících pracovníků ve zdravotnictví v 

oblasti managementu institucí budou poskytnuty jako jednorázová plnění ve 
formě stipendia pro studium v programu exekutivního vzdělávání manažerů 
„Master of Healthcare Administration“ organizovaném zřizovatelem. O poskytnutí 
nadačního příspěvku rozhoduje správní rada. Studenti, kterým bude uděleno 
stipendium, budou vybráni na základě veřejné soutěže. Přesné podmínky veřejné 



soutěže, termíny pro podání žádosti a náležitosti žádosti o nadační příspěvek na 
podporu vzdělávání řídících pracovníků ve zdravotnictví v oblasti managementu 
institucí budou uveřejněny na webových stránkách zřizovatele 
www.advanceinstitute.cz a v dalším alespoň jednom veřejně dostupném médiu, na 
základě transparentních a předem stanovených kritérií. Podmínky pro zařazení do 
veřejné soutěže o stipendium: 
a) ukončené bakalářské studium; 
b) adekvátní praxe na manažerské pozici anebo příslib odpovědné vedoucí osoby, 

že uchazeč, kteří zatím odpovídající manažerskou praxi nemá, v blízké budoucnosti 

nastoupí na významnou manažerskou pozici; splnění této podmínky posoudí 
správní rada na základě informací uvedených v žádosti uchazeče o stipendium; 

c) práce ve zdravotnickém zařízení lůžkové zdravotní péče, které poskytuje 
zdravotní péči hrazenou v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění, 
nebo  
v neziskovém zdravotnickém zařízení ambulantní zdravotní péče nebo ve státní 
správě,  samosprávě a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace 
a jiná sdružení), které se věnují oblasti zdravotnictví.  

d) schopnost uchazeče přispět k vyšší interaktivitě a kvalitě programu „Master of 
Healthcare Administration“,  

e) možnost a schopnost uchazeče využít získané poznatky pro zlepšení 
výkonnosti a konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje. 
 

Podmínky veřejné soutěže o nadační příspěvky na podporu vzdělávání řídících 
pracovníků ve zdravotnictví v oblasti managementu institucí nesmějí být v rozporu 
s podmínkami smluvně dohodnutými s poskytovatelem nadačního daru na tento 
účel.  

 
Výsledky rozhodnutí správní rady o udělení nadačních příspěvků, seznam 
vybraných žadatelů, účel a podmínky použití nadačních příspěvků a výše nadačních 
příspěvků budou zveřejněny na webové stránce zřizovatele neprodleně po přijetí 
rozhodnutí správní rady a budou oznámeny písemně i účastníkům veřejné soutěže. 

 
5.4. Správní rada rozhoduje o udělení nadačních příspěvků na podporu výzkumu v 

oblasti managementu institucí formou veřejné soutěže, kterou oznámí 
prostřednictvím webové stránky nadačního fondu a v dalším alespoň jednom 
veřejně dostupném médiu. V oznámení určí formu poskytování nadačních 
příspěvků, okruh osob, které se mohou o nadační příspěvky ucházet, způsob a 
termíny pro ucházení se, kriteria pro rozhodování o žádosti i způsob zveřejnění 
výsledků soutěže. 
 

5.5. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. 
 
5.6. Příjemce je povinen na žádost správní rady prokazatelně doložit použití nadačního 

příspěvku.  
 

 



Čl. 6 
Orgány nadačního fondu 

 
Orgány nadačního fondu jsou: 
a) správní rada; 
b) revizor resp. dozorčí rada v případě stanoveném v § 17 odst. 2 Zákona.. 

 
 

Čl. 7 
Správní rada 

 
7.1.  Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu zřízeným kromě jiného pro 

zajištění účelného nakládání s majetkem nadačního fondu s péčí řádného 
hospodáře  
a efektivního, transparentního a nezpochybnitelného využití nadačních darů 
k účelu nadačního fondu stanovenému v nadační listině a tomto statutu. 
 

7.2. Správní rada má 5 členů. 
 

7.3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkční období se stanoví pro všechny 
členy správní rady ve stejné délce. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny 
členů správní rady. 

 
7.4. Členy správní rady jmenuje zřizovatel. Člen správní rady může být do své funkce 

jmenován opětovně. 
 
7.5. Správní rada odvolává člena správní rady, přestane-li člen správní rady splňovat 

podmínky pro členství ve správní radě. Zřizovatel odvolává člena správní rady z 
ostatních důvodů stanovených zákonem. 

 
7.6. Členství ve správní radě zaniká v případech stanovených v § 15 Zákona. 
 
7.7. Správní rada zvolí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady 

svolává zasedání správní rady. Předseda správní rady nebo jím pověřený člen 
správní rady řídí zasedání. Zasedání správní rady se konají nejméně dvakrát ročně. 
Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové 
správní rady nebo nejméně dva členové dozorčí rady nebo revizor. 

 
7.7. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů 

správní rady. 
 
7.8. K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo jinou nadací je 

třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních věcech rozhoduje správní 
rada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hlasovací právo všech členů 
správní rady je rovné, každý člen správní rady má jeden hlas.  

 



7.9. Předseda správní rady může zajistit hlasování správní rady i tak, že všem členům 
správní  písemně zašle návrh rozhodnutí správní rady s žádostí o vyjádření se 
k návrhu. Nesdělí-li člen správní rady písemně do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení návrhu rozhodnutí, má se zato, že hlasuje proti rozhodnutí. 

 
7.10. Zřizovatel má právo zúčastnit se jednání správní rady. Požádá-li o slovo, musí mu 

být uděleno. 
 
7.11. Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady. 
 
7.12. Za výkon funkce členovi správní rady nenáleží odměna.  
 
7.13. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí Zákonem a dále o: 

a) rozdělení nadačních příspěvků; 
b) stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního 

fondu, a to jednou za pět let. 
 
7.14. Zápis ze zasedání správní rady vyhotovuje člen správní rady určený předsedou 

správní rady nebo revizor a schvaluje předseda představenstva. Zápisy ze zasedání 
správní rady se uchovávají po celou dobu existence nadačního fondu. 

 
 

Čl. 8 
Dozorčí rada, revizor 

 
8.1. Dozorčí rada se nezřizuje. Působnost dozorčí rady vykonává revizor. Dozorčí rada 

bude zřízena v případě stanoveném v § 17 odst. 2 Zákona. 
 
8.2. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Působnost revizora je stanovena 

v § 17 odst. 3 Zákona. 
 
8.3. Funkční období revizora je tříleté. 
 
8.4. Revizora jmenuje zřizovatel. Revizor může být do své funkce jmenován opětovně. 
 
8.5. Revizora odvolává správní rada, přestane-li revizor splňovat podmínky pro funkci 

revizora. Z ostatních důvodů stanovených zákonem revizora odvolává zřizovatel. 
 
8.6. Revizor má právo zúčastnit se jednání správní rady. Požádá-li o slovo, musí mu být 

uděleno. 
 
8.7. Za výkon funkce revizorovi nenáleží odměna. 

 
 
 
 
 



Čl. 9 
Pravidlo pro omezení nákladů  

 
Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu 
nesmí převýšit 10 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. 

 
 

Čl. 10 
Účetnictví 

 
10.1.  Nadační fond vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 

znění. 
 
10.2. Účetním obdobím je kalendářní rok. 
 
10.3. Účetní závěrku nadačního fondu schvaluje správní rada, a to do 30.6. 
 
10.4. Roční účetní závěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem v případech 
stanovených v § 24 odst. 2 Zákona. 
 
 

Čl. 11 
Výroční zpráva 

 
11.1.  Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za 

hodnocené období a zhodnocení této činnosti. 
 
11.2.  Nadační fond vyhotoví výroční zprávu za uplynulé účetní období nejpozději do 15.6. 

roku následujícího po skončení účetního období, za které se výroční zpráva 
vyhotovuje.  

 
11.3. Výroční zprávu schvaluje správní rada nejpozději do 30.6. roku následujícího po 

skončení účetního období, za které se výroční zpráva vyhotovuje.  
 
11.4. Nadační fond zveřejní výroční zprávu uložením do sbírky listin u rejstříkového 

soudu a na webové stránce nadačního fondu ve lhůtě 30 dnů po schválení výroční 
zprávy správní radou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího 
účetního období, a to i když správní rada výroční zprávu neschválila.  

 
 

Čl. 12 
Ukončení činnosti nadačního fondu 

 
12.1.  Nadační fond se zrušuje rozhodnutím správní rady po předchozím souhlasu jeho 

zřizovatele, a to ke dni stanoveném v rozhodnutí správní rady. 
 
12.2. Nadační fond se dále zrušuje v případech stanovených v § 7 odst. 2 a 3 a 6 Zákona. 



 
12.3. Zrušuje-li se nadační fond s likvidací, jmenuje správní rada likvidátora. Likvidátor 

stanoví postup likvidace tak, aby byl majetek nadačního fondu zpeněžen pouze 
majetek nutný pro splnění závazků nadačního fondu. S likvidačním zůstatkem 
likvidátor naloží v souladu s § 9 odst. 4 Zákona. 

 
12.4. Nadační fond zaniká ke dni jeho výmazu z nadačního rejstříku. 
 
 

Čl. 13 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1.  Statut se stává účinným dnem jeho schválení správní radou. Ustanovení předchozí 

věty platí rovněž pro změny statutu. 
 
13.2. Aktuální znění statutu je přístupné na webových stránkách nadačního fondu a 

v sídle nadačního fondu. 
 
13.3. Tento statut byl schválen správní radou nadačního fondu dne 10.12.2010. 

 


