
STATUT
Nadačního fondu

Jičín - město pohádky

Preambule

Ve smyslu zákona Č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech Zl! dne 24.9. 1997 byla původní Nadace celookresního
kulturního festivalu Jičín - město pohádky, zaregistrovaná pod Č. 6 u Okresního úřadu Jičín dne 12. 8. 1991,
t ran s for m o v á n a na Nadační fond Jičín - město pohádky/zkratka NF JMP/. Statut tohoto fondu vycházel z původního
statutu shora označené nadace JMP.

Správní rada pak v této souvislosti a ve smyslu zákona Č. 227/1997 Sb. upravila statut nadačního fondu Jičín-město pohádky
(dále i NF JMP) tak, aby byl v souladu se shora uvedeným zákonem.

Článek L
Základní ustanovení

1) Nadační fond Jičín - město pohádky je právnickou osobou.
2) Sídlo NF JMP je Denisova 400, 506 OI Jičín
3) Nadační fond je vlastníkem ochranné známky festivalu ,,Jičín město - pohádky" zapsaného u Úřadu průmyslového

vlastnictví ČR pod číslem zápisu 216934, číslo spisu 117706, a chrání tato práva před neoprávněnými zásahy.

Článek 2.
Zřízení nadačního fondu

Nadační fond Jičín - město pohádky byl transformován ve smyslu zákona Č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
(dále jen ZNF) a dne 9. února 1999 zapsán do Rejstříku nadací a nadačních fondů u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddíle N, vložce Č. 80

Článek 3.
Účel a obecně prospěšný cíl nadačního fondu

Účelem a obecně prospěšnými cíli založení nadačního fondu jsou:

L Sdružování majetku
a) z peněžních darů
b) z nepeněžních darů
c) výnosů z nadačního jmění

2. Nadační fond je zřízen pro naplňování těchto obecně prospěšných cílů:
a) Podporovat duševní hodnoty a humanitní cíle, postavit je do světla možností jejich společného rozvoje

se zvláštním zaměřením na rozvíjení osobnosti dětí a mládeže, a to i dětí tělesně a duševně postižených.
b) Vyjadřovat vůli i schopnosti ke vzájemné mezinárodní spolupráci a rozvíjet nejlepší tradice historického

národa střední Evropy.
c) Podporovat a propagovat "Úmluvu o právech dítěte" mezi dospělými i mezi dětmi.
d) Organizovat a podporovat besedy a osvětovou, kulturní a vzdělávací činnost se zvláštním zřetelem

k ekologickému myšlení a k ekologii dětské duše.
e) Ve shora naznačeném smyslu pokračovat v dosavadní spolupráci s obdobnými kulturními spolky zdejšími

i zahraničními.

Článek 4.
Doplňkový zdroj financování účelu nadačního fondu

V souladu s ustanovením §23 ZNF je nadační fond oprávněn vyvíjet činnost v těchto oborech:
a) pořádání kulturních a společenských akcí,
b) pořádání sportovních akcí,
c) pořádání vzdělávacích akcí,
d) pronájem nemovitostí.
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Článek 5.
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Nadační fond JMP může poskytovat nadační příspěvky fyzickým a právnickým osobám za účelem naplnění obecně
prospěšných cílů nadačního fondu.

Nadační příspěvek poskytuje nadační fond na základě uzavřené smlouvy, která stanoví bližší podmínky poskytnutí včetně
povinností příjemce prokázat způsob použití těchto prostředků a také právo nadačního fondu na kontrolu a na vyúčtování
poskytnutého nadačního příspěvku.

Podmínkou poskytnutí nadačního příspěvku je schopnost jeho přijemce přispět k naplnění obecně prospěšných cílů
nadačního fondu.

Článek 6.
Organizační uspořádání nadačního fondu

Statutárním orgánem nadačního fondu je Správní rada.

Dozorčím orgánem nadačního fondu je Dozorčí rada

Článek 7.
Správní rada nadačního fondu

Správní rada má 6 členů.

Pro účely smlouvy o podmínkách vstupu a účasti zástupců města Jičín v orgánech nadačního fondu (dále jen Smlouva)
se zřizuje pozice členů správní rady číslo 1,2 a 3. Funkční období členů Správní rady na pozici číslo 1,2 a 3 je 157 týdnů.
Nové členy Správní rady na pozicích číslo 1,2 a 3 volí Správní rada.

Pro účely Smlouvy se zřizují po dobu platnosti této Smlouvy pozice členů správní rady číslo 4, 5 a 6. Funkční období členů
Správní rady na pozici číslo 4, 5 a 6 je 156 týdnů. Nové členy Správní rady na pozicích číslo 4, 5 a 6 volí Správní rada
na návrh města Jičín provedený dle Smlouvy.

7.1. Funkce Správní rady a jejích členů

Každý z členů Správní rady plní funkci člena Správní rady.
Funkce člena Správní rady se skládá z:

a) výkonné funkce člena Správní rady jako souhrnu základních povinností člena Správní rady
b) realizační funkce člena Správní rady jako výčtu možných povinností člena Správní rady, jimiž je zavázán

jen v případě, že k jejich naplňování byl Správní radou pověřen.

Správní rada jako celek je kolektivním nositelem a vykonavatelem obou funkcí, výkonné i realizační, v tom rozsahu, v jakém
j sou jimi zavázáni jednotliví členové Správní rady.

7.2. Výkonná funkce Správní rady a jejích členů

Výkonnou funkcí Správní rady se rozumí oprávnění:
a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
c) schvalovat účetní závěrku a Výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen "výroční zpráva"),
d) volit nové členy Správní rady a Dozorčí rady, popřípadě Revizora, a rozhodovat o odvolání člena Správní

rady, člena Dozorčí rady, popřípadě Revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce; z členů
Správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,

e) stanovit strukturu a výši odměny za výkon funkce člena Správní rady, Dozorčí rady, popřípadě Revízora,

7.3. Realizační funkce Správní rady a jejích členů

Realizační funkcí Správní rady se rozumí:
a) správa majetku nadačního fondu včetně stanovení pravidel pro využití majetku třetími osobami,
b) řídící činnost,
c) rozhodování o veškerých záležitostech nadačního fondu,
d) výkon činnosti dle §23 ZNF,
e) výkon funkce statutárního orgánu nadačního fondu.
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7.4. Další ustanovení o funkci Správní rady a jejích členů

a) Člen Správní rady zvolený na pozici číslo 1je členem s funkcí předsedy Správní rady. Předseda Správní
rady svolává a řídí jednání Správní rady a jménem Správní rady vystupuje. Správní rada se schází
minimálně 4 krát v kalendářním roce.

b). Předseda na základě projednání ve Správní radě podepisuje jménem NF JMP smlouvy s jinými subjekty,
potvrzuje písemnosti a sděluje závazná prohlášení.

c) V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu člen Správní rady zmocněný předsedou Správní rady,
a to v rozsahu této plné moci.

d) Oprávněnost každé peněžní a bankovní operace potvrzuje svým podpisem předseda Správní rady
nebo jím zmocněný zástupce. Přípojením podpisu se ověřuje průkaznost a věcná a formální správnost
listin, ke kterým jsou podpisy připojeny, a oprávněnost takto schválené peněžní nebo bankovní operace.

e) Správní rada stanovuje ceník výkonů v doplňkové činnosti NF JMP a výši případného příspěvku
na úhradu nákladů účastníky akcí pořádaných NF.

f) Správní rada vykonává funkci zaměstnavatele, mj. jmenuje a odvolává management jednotlivých akcí,
které NF JMP pořádá.

g) Správní rada rozhoduje o rozdělení realizačních funkcí Správní rady mezi jednotlivé její členy. Pro členy
na pozicích číslo 4, 5 a 6 je přítom vázána Smlouvou.

h) Správní rada vydává vnitřní předpis pro oběh dokladů a nakládání s peněžními prostředky.
i) Správní rada vydává vnitřní předpis pro stanovení výše odměny člena Správní rady za výkon výkonné

funkce člena Správní rady.
j) Správní rada vydává vnitřní předpis pro stanovení výše odměny člena Správní rady za výkon realizační

funkce/funkcí Správní rady.
k) Správní rada vydává vnitřní předpis pro stanovení výše odměny člena Dozorčí rady.
I) Správní rada vydává vnitřní předpis k cestovním náhradám hrazeným členům Správní rady a Dozorčí

rady v souvislosti s cestami uskutečněnými pro výkon funkce člena Správní a Dozorčí rady.
m) Správní rada vnitřním předpisem stanovuje organizační strukturu NF JMP a festivalu "Jičín - město

pohádky".
n) Správní rada vnitřním předpisem stanovuje pravidla pro užívání autorsky chráněných práv NF JMP.
o) Správní rada vnitřním předpisem stanovuje pravidla pro komunikaci s partnery, médii a veřejností.

Článek 8.
Dozorčí rada nadačního fondu

Dozorčí rada má 6 členů.

Pro účely Smlouvy se zřízuje pozice členů Dozorčí rady číslo 1,2 a 3. Funkční období členů Dozorčí rady na pozici číslo 1,2
a 3 je 157 týdnů. Nové členy Dozorčí rady na pozicích číslo 1, 2 a 3 volí Správní rada.

Člen Dozorčí rady zvolený na pozici číslo 1je členem s funkcí předsedy Dozorčí rady. Předseda Dozorčí rady svolává a řídí
jednání Dozorčí rady a jménem Dozorčí rady vystupuje.

Pro účely Smlouvy se zřízují po dobu platnosti této Smlouvy pozice členů Dozorčí rady číslo 4, 5 a 6. Funkční období členů
Dozorčí rady na pozici číslo 4, 5 a 6 je 156 týdnů. Nové členy Dozorčí rady na pozicích číslo 4, 5 a 6 volí Správní rada na
návrh města Jičín provedený dle Smlouvy.

Dozorčí radaje kontrolním orgánem nadačního fondu.

Dozorčí rada zejména:
a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví

vedeného nadačním fondem,
b) přezkoumává účetní závěrku a výroční zprávu,
c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem

nadace nebo nadačního fondu,
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.

Dozorčí radaje v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,
b) svolat mimořádné jednání Správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní

předseda Správní rady.

Článek 9.
Náklady související se správou NF JMP

Celkové roční náklady NF JMP související se správou NF JMP nesmí převýšit třicet procent majetku NF JMP, podle jeho
stavu k 31. prosinci téhož roku.
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Součástí nákladů na správu NF JMP jsou i odměny za výkon výkonné funkce členů Správní a Dozorčí rady ve výši stanovené
vnitřním předpisem NF JMP.

Článek 10.
Účetnictví

Nadační fond vede účetnictví dle zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích předpisů upravujících účetní
metody. Učetnictví je vedeno zaměstnancem NF JMP nebo smluvním dodavatelem

Za účetní období je zpracovávána účetní závěrka v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek II.
výroční zpráva

Správní rada vypracovává za každé účetní období, nejpozději do šesti měsíců po skončení hodnoceného období, výroční
zprávu NF JMP.
Výroční zprávaje zpracovávána dle § 25 ZNF.

Článek 12.
Výše majetkového vkladu k 13. II. 1998

- rekvizity (podia, stánky, propagační předměty, sochy aj.)
- dokumentace (videokazety, audiokazety, alba, fotografie aj.)
- vklad u KB Jičín

235.000,- Kč
112.000,- Kč
614.479,43 Kč

Článek 13.
Zánik a likvidace nadačního fondu JMP

NF JMP zaniká naplněním § 7 ZNF.
Pro likvidaci NF JMP platí ustanovení § 9 ZNF.

Článek ]4.
Závěrečné ustanovení

Nabytím účinnosti této změny statutu pozbývají platnosti všechny vnitřní předpisy nadačního fondu vydané podle statutu.
Správní rada se zavazuje vydat ve lhůtě 3 měsíce od účinnosti změny statutu vnitřní předpisy nadačního fondu dle bodu 7.4.
statutu.

V souvislosti se změnou statutu provede správní rada volbu všech členů správní a dozorčí rady. Stávající funkční období
všech členů správní a dozorčí rady končí v okamžiku provedení nové volby.

Změna statutu nabývá účinnosti dnem .I.4.t !~2013

V Jičíně dne .!.~·..I<!:~(l.CJ.... 2013

Členové Správní rady NF JMP:

Věra Rychterová, předseda správní rady

1l' (}L/8 () 10 J t I..........:'::{.~t;
~W4;Zm'~Y
Mgr. Miloslav Kůta, či/en. !fávní rady

)

-/! '/I // ~". ," v/ ,/};, p, . /, ..J .,

Marek.Vondrák, člen správní rady,
\ ti

r u·.r \
_.~ .

Mgr. Milan Smolík, člen správní rady
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