
Statut 
Nadačního fondu SOU a OU Zábřeh

Nadační  fond  SOU  a  OU  Zábřeh  je  přímým  pokračovatelem  Nadace  SOU  zahradnického 
Zábřeh, která vznikla dne 11. 10. 1991 za účelem podpory studia a odborného růstu žáků SOU 
zemědělského  zahradnického  v Zábřehu.  Vzhledem k novým právním předpisům a  podmínkám 
činnosti školy byl přijat valnou hromadou Nadace SOU zahradnického Zábřeh dne 26. srpna 1998 
upravený statut.

1.
 Nadační fond 

Název: Nadační fond SOU a OU Zábřeh
Sídlo náměstí 8. května č. 2, Zábřeh, PSČ 789 22
IČO: 45237638

2.
Zřizovatelé

Jméno a příjmení Rodné číslo Trvalý pobyt Vklad zakladatelů Datum
Brázdová Josefa 515303/053 Na hradě 322, Bludov, 789 61 =1000,- Kč 19.10.1992
Dokoupilová Jarmila 525802/198 Nový Malín 481, 788 03 =1000,- Kč 19.10.1992
Herzigová Jaroslava 485919/407 Večeřova 49, Křelov, 783 36 =1000,- Kč 19.10.1992
MUDr. Oldřich Stýblo 480305/026 U lomu 132, Litomyšl, 570 01 =1000,- Kč 19.10.1992
Ing. Leonard Machala 440607/442 Rybníček 9, Litovel, 784 01  =945,- Kč 19.10.1992

 

3.
Účel nadačního fondu

Nadační fond SOU a OU Zábřeh je zřízen k podpoře učňovských a studijních oborů zřízených na 
SOU a OU Zábřeh, k zajištění kvalitní aktuální výuky, k pomoci sociálně slabým žákům a k rozvoji 
zájmové činnosti žáků  a pedagogů SOU a OU Zábřeh.

K naplnění těchto záměrů bude společnost podle svých možností především:
• zajišťovat učebnice, učební pomůcky a  přístroje 
• podporovat výuku cizích jazyků
• podporovat talentované žáky ze sociálně slabších rodin
• organizovat výměnné pracovní a studijní pobyty žáků a pedagogických pracovníků v zahraničí
• podílet se na nákladech spojených se zvyšováním odbornosti vyučujících a žáků
• organizovat veřejné akce sportovního a společenského charakteru,  při nichž se může projevit 

a rozvíjet odbornost a zájmová činnost žáků a pracovníků školy 
• motivovat žáky ke zvýšení studijního úsilí formou odměn
• podílet se na akcích umožňujících rozvoj tělesné zdatnosti žáků školy
• podporovat zájmovou činnost žáků
• podílet se na nákladech spojených s propagací školy a jejich studijních a učebních oborů
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4.
Orgány nadačního fondu

Orgány Nadačního fondu SOU a OU Zábřeh jsou správní rada, předseda správní rady a revizor.

Správní rada

Správní rada je statutární orgán nadačního fondu. Je složena ze tří členů. Tento počet může být 
správní  radou  rozšířen.  Členové  správní  rady  jsou  voleni  z okruhu  pedagogických  pracovníků, 
absolventů nebo rodičů žáků SOU a OU Zábřeh. Jedna třetina členů správní rady je volena na návrh 
ředitele  SOU  a  OU  Zábřeh.  Členství  ve  správní  radě  se  řídí  §11  zákona  č.  227/1997  Sb.,  o 
nadačních fondech. Funkční období členů správní rady se řídí § 12, § 13, § 15 a § 16 téhož zákona.

Správní rada rozhoduje: 
• o základních otázkách činnosti nadačního fondu
• o použití prostředků nadačního fondu dle Statutu
• o odvolání člena správní rady a revizora, přestane-li splňovat podmínky členství 

nebo funkce
• o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací
• o ukončení činnosti nadačního fondu

Správní rada schvaluje:
• statut nadačního fondu a jeho případné změny
• rozpočet nadačního fondu, případně jeho změny 
• výroční zprávu o činnosti nadačního fondu a roční účetní uzávěrku
• pracovní a organizační řád
• výši odměn za výkon funkce člena správní rady a revizora

Správní rada volí:
• ze svých členů předsedu správní rady a člena, který zastupuje předsedu v době 

jeho nepřítomnosti. 
• nové členy správní rady 
• revizora

Způsob jednání správní rady:
Správní rada zasedá čtyřikrát ročně, v případě potřeby může svolat kterýkoliv člen 
správní rady mimořádné zasedání. Správní rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční 
většinou svých členů.  Úkony peněžní  povahy je oprávněn uskutečňovat  pověřený 
člen správní rady, který je povinen informovat o nich nejbližší zasedání správní rady.

Předseda správní rady

Předseda  jedná  jménem  správní  rady  a  je  oprávněn  podpisovat  písemnosti  rady.  Předseda 
především:

• svolává a řídí jednání správní rady
• předkládá správní radě návrh změn Statutu nadačního fondu
• předkládá návrh rozpočtu a roční uzávěrku, výroční zprávu a návrh na ukončení 

činnosti nadačního fondu
• zveřejňuje výroční zprávu do 1 měsíce po projednání správní radou 
• řídí běžné otázky činnosti nadačního fondu
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Revizor

Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu SOU a OU Zábřeh. Revizorem může být osoba 
splňující ustanovení zákona 227/1997 Sb. Totéž platí i pro funkční období revizora.

 Do působnosti revizora patří především:
• kontrola plnění podmínek poskytování nadačních příspěvků
• kontrola správnosti účetnictví nadačního fondu
• přezkoumávat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu
• svolat v případě nutnosti mimořádné jednání správní rady
• zúčastňovat se zasedání správní rady a podávat návrhy k činnosti správní rady
• jedenkrát ročně podávat zprávu správní radě o své činnosti. 

5.
Majetek nadačního fondu

Zdroje nadačního fondu
Prostředky  na  činnost  nadačního  fondu  jsou  tvořeny  hlavně  finančními  a  jinými  dary  od 

organizací nebo podnikatelů a dále z dobrovolných příspěvků rodičů žáků SOU a OU Zábřeh, či 
jiných fyzických osob. Doplňkovým zdrojem jsou příjmy z veřejných sbírek, tombol, kulturních, 
společenských, sportovních a vzdělávacích akcí pořádaných nadačním fondem. 

Použití majetku nadačního fondu
Majetek  nadačního  fondu  bude  používán  především  k  poskytování  nadačních  příspěvků  na 

dosažení  cílů  stanovených  ve  3.  bodě  (Účel  nadačního  fondu)  tohoto  Statutu.  Příspěvek  lze 
poskytnout škole, žákům a pedagogům. Poskytnutí nadačního příspěvku posoudí správní rada na 
základě žádosti žáků, vedení školy nebo pedagogů SOU a OU Zábřeh nebo na návrh člena správní 
rady podle finančních a materiálních možností fondu. 

Prostředky nadačního fondu budou dále použity na administrativní provoz nadačního fondu a na 
udržování  majetku  nadačního  fondu,  případně  na  odměny  členům  správní  rady  a  revizorovi. 
Celkové  roční  náklady  nadačního  fondu  spojené  s jeho  správou  nesmí  převýšit  60%  majetku 
nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.

6.
Trvání a zánik nadačního fondu

Nadační fond SOU a OU Zábřeh je založen na dobu neurčitou. O ukončení činnosti nadačního 
fondu může rozhodnout správní rada. Pokud nebude celý majetek přecházet na právního nástupce 
Nadačního fondu SOU a OU Zábřeh, uskuteční se likvidace. Likvidátora jmenuje správní rada. 
Likvidační zůstatek bude převeden na SOU a OU Zábřeh.

Nadační fond SOU a OU Zábřeh právně zaniká výmazem z registru.

V Zábřehu dne 26. srpna 1998 Ing. Leonard Machala
předseda Nadace SOU zahradnického
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