Statut
Skautské nadace Jaroslava Foglara

Preambule
Stojíme společně na prahu třetího tisíciletí a hledíme vpřed s obavami i nadějemi. Jednou z těch
nadějí, které již od roku 1907 osvědčují svou oprávněnost, je skauting.
Jeho zakladatel, lord Robert Baden-Powell shrnul svoji vizi účinné výchovy do tří prostých
zásad: povinnost k Bohu – povinnost k bližním – povinnost k sobě. Od té doby se skauting stal
hnutím, které překročilo snad všechny myslitelné společenské bariéry: sociální, národnostní a
etnické, kulturní a náboženské. Mladí lidé ze všech kontinentů skládají skautský slib, řídí se
skautským zákonem a přijímají tím za své:
Ø hledat v životě vyšší hodnoty, než jen materiální,
Ø pomáhat lidem kolem sebe, své vlasti a životnímu prostředí,
Ø rozvíjet své schopnosti, učit se a být připraven na svojí životní roli.
Skautská výchova, kterou už prošly stovky milionů lidí, osvědčila za uplynulých devadesát let
svojí účinnost, když bezpočet mladých mužů a žen dovedla k úspěchům osobním i veřejným; k
úspěchům měřeným nikoliv jen hodnotami materiálními, ale také – a především – hloubkou
lidského vztahu, radostí z vykonané práce, duchovní jistotou.
U nás se nejvýrazněji o seznámení veřejnosti se skautingem zasloužil skautský spisovatel
Jaroslav Foglar - Jestřáb. Prostřednictvím jeho knih i kreslených seriálů a navzdory mnohdy
nepříznivým vnějším okolnostem v předchozích desetiletích se tím či oním způsobem ideál
skautského života zachytil v srdcích našich chlapců a děvčat jako touha po správném životě.
Tedy životě pravdivém, tvořivém a užitečném druhým.
Pokračovat v tomto jedinečném odkazu chce i "Skautská nadace Jaroslava Foglara”. Věří, že
výchova a vzdělání jsou cestou, jak učinit tento svět lepším. A je přesvědčena, že výchova v
duchu skautských ideálů a prostřednictvím skautských metod může tomuto úsilí významně
pomoci. Proto formuluje své poslání takto:
Skautská nadace Jaroslava Foglara podporuje mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí a mládeže
v duchu skautských ideálů; pomáhá jim při rozvoji duševního, tělesného, společenského a
duchovního potenciálu.

Článek I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1) Nadace s názvem „Skautská nadace Jaroslava Foglara“ (dále jen nadace) se sídlem Na
Ležánkách č.p. 1801, 530 03 Pardubice, byla založena zřizovací smlouvou dne 1.11.2001 a
zapsána do nadačního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové, oddíl A,
vložka 182 dne 9. 5. 2002.
2) Nadace byla zřízena v souladu s ustanoveními zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních
fondech) v platném znění.
3) Nadace je zřízena na dobu neurčitou.
4) V anglickém jazyce používá nadace název „Czech Scout Foundation“
Článek II
ÚČEL NADACE
1) Účelem „Skautské nadace Jaroslava Foglara“ je podporovat mimoškolní výchovu a vzdělávání
dětí a mládeže v duchu skautských ideálů; pomáhat jim při rozvoji duševního, tělesného,
společenského a duchovního potenciálu.
Článek III
ZŘIZOVATELÉ NADACE
1) Zřizovateli nadace jsou (v abecedním pořadí):
Ing. Ivo Brzobohatý,
Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D.,
Bc. Jaroslav Jičínský,
Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Ing. Bc. Petr Kratochvíl,
RNDr. Tomáš Řehák,
Ing. František Šmajcl.
Článek IV
SPRÁVNÍ RADA NADACE
A. Základní ustanovení
1) Správní rada je statutárním orgánem nadace, řídí ji a spravuje její majetek.
2) Správní rada má šest členů, pro první funkční období jsou členové správní rady a délka jejich
funkčního období určeni nadační listinou.
3) Funkční období členů správní rady je tříleté (v výjimkou ustanovení bodu 2 tohoto článku).
Opětovné zvolení za člena správní rady je možné. Každoročně se provádí volba dvou nových
členů správní rady. Pokud se provádí mimořádná volba za člena správní rady, jehož členství
zaniklo, je funkční období zvoleného náhradníka rovno zbytku funkčního období původního
člena správní rady.
4) Nové členy správní rady volí správní rada (včetně členů odstupujících, pokud již neuplynulo
jejich funkční období) z kandidátů navržených nadační radou. Pokud správní rada do jednoho
měsíce od doručení návrhu nezvolí nové členy z navržených kandidátů, navrhne nadační rada
neprodleně kandidáty jiné. Pokud správní rada nezvolí nové členy ani ze druhé, ani ze třetí

navržené kandidátky (vždy do jednoho měsíce od doručení kandidátky), vylosují se noví
členové správní rady ze všech postupně navržených kandidátek. Losování provede na své
nejbližší schůzi správní rada. Všichni členové nadační rady a dozorčí rady mají právo být
tomuto losování přítomni a před jeho zahájením zkontrolovat obsah osudí.
5) Správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady, a
místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.
6) Funkční období předsedy, respektive místopředsedy končí volbou nového nebo zánikem jeho
členství ve správní radě. Pokud skončí funkční období předsedy, aniž by byl zvolen nový, stává
se předsedou automaticky místopředseda.
7) Zasedání správní rady je její předseda povinen svolat alespoň dvakrát ročně a dále bez
zbytečného prodlení vždy, pokud:
a) je k tomu vyzván alespoň dvěma členy správní rady, nebo
b) je k tomu vyzván dozorčí radou či jejím předsedou, nebo
c) je k tomu vyzván nadační radou či jejím předsedou.
8) Na zasedání svolaná podle bodu 7 musí být zváni jako hosté i předseda nadační rady, členové
dozorčí rady a předsedové jednotlivých fondů.
9) K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejich členů. Souhlas musí členové vyjádřit
prokazatelným způsobem, může se tak stát i korespondenčně nebo jiným podobným způsobem.
10) Správní rada rozhoduje zejména o věcech svěřených jí zákonem a do její pravomoci patří:
a)

Rozhodovat o změnách statutu nadace po jejich předchozím projednání s nadační radou, a
to výhradně na zasedání, na které jsou přizváni i předseda dozorčí rady a předseda nadační
rady;

b) Schvalovat rozpočet nadace a jeho změny;
c) Schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace (dále jen
„výroční zpráva“);
d) Rozhodovat o navýšení nadačního jmění;
e) Rozhodovat o výši a příjemci nadačních příspěvků;
f) Na základě návrhu nadační rady nadace volit nové členy správní rady a rozhodovat o
odvolání člena správní rady, předsedy správní rady a člena dozorčí rady, přestane-li
splňovat podmínky členství nebo funkce;
g) Jmenovat a odvolávat předsedy a členy rad jednotlivých fondů.
h) zřizovat se souhlasem nadační rady další fondy nadace.
i) Zřizovat funkci ředitele nadace, jmenovat jej a odvolávat
j) Zřizovat sekretariát nadace;
k)

Rozhodovat o sloučení nadace s jinou nadací nebo nadačním fondem ve smyslu §7 a §8
zákona o nadacích. Pokud by v takovém sloučení Skautská nadace Jaroslava Foglara
vystupovala jako nadace slučovaná (a tedy zanikající), může o takovém sloučení
rozhodnout správní rada jen po předchozím souhlasu nadační rady; a to na zasedání, na
které jsou přizváni i předseda dozorčí rady a předseda nadační rady;

l) Zřizovat stálé nebo dočasné komise; jmenovat a odvolávat jejich členy; vydávat zásady pro
jejich činnost.

11) Rozhodnutí správní rady a zápisy ze zasedání podle bodu 7 dává předseda správní rady
neprodleně na vědomí všem členům správní rady a rovněž předsedovi dozorčí rady a předsedovi
nadační rady.
12) Členství ve správní radě je čestné. Za výkon funkce člena správní rady se neposkytuje žádná
odměna.
B. Jednání jménem nadace
1) Jménem správní rady jedná navenek její předseda i místopředseda, každý samostatně.
2) Jménem správní rady mohou jednat také další osoby, pokud jsou k tomu písemně zmocněny
správní radou.
3) Každý, kdo jedná jménem nadace, dbá právního řádu, nadační listiny, statutu nadace a
rozhodnutí správní rady.
4) Podepisování za nadaci probíhá tím způsobem, že k nadepsanému či tištěnému názvu nadace
připojí k tomu oprávněná osoba či osoby svůj podpis.
Článek V
NADAČNÍ RADA
1) Nadační rada je poradním orgánem správní rady nadace.
2) Členy nadační rady jsou zřizovatelé nadace. Každý ze zřizovatelů může toto právo na členství v
nadační radě trvale převést na právnickou nebo fyzickou osobu podle vlastního rozhodnutí.
Převod práva na členství v nadační radě musí být učiněn písemně a pravost podpisu převádějící
osoby musí být úředně ověřena.
3) Členy nadační rady jsou dále osoby zvolené správní radou z osob navržených nadační radou.
Nadační rada navrhuje správní radě zejména osoby, které se významně zasloužily o rozvoj
činnosti nadace, nebo významné osobnosti, které se veřejně hlásí k cílům a poslání nadace.
Správní rada při volbě nových členů nadační rady určí i délku jejich mandátu.
4) Nadační rada navrhuje nové členy zpravidla jednou ročně. Správní rada projedná navržené
kandidáty za přítomnosti předsedy nadační rady na svém nejbližším zasedání, nejpozději však
do tří měsíců od předložení návrhu. Zvoleni jsou kandidáti, pro které se vysloví nadpoloviční
většina všech členů správní rady.
5) Opakované zvolení členem nadační rady je možné.
6) Členství v nadační radě podle bodu 4) zaniká:
a) odstoupením,
b) vypršením stanoveného mandátu,
c) rozhodnutím správní rady na návrh nadační rady pro jednání, které je v hrubém rozporu s
posláním nadace.
d) úmrtím, respektive zánikem právnické osoby.
7) Maximální počet členů nadační rady je 35.
8) Nadační rada:
a) se vyjadřuje k naplňování cílů nadace a dává podněty pro její činnost,
b) se vyjadřuje ke změnám statutu nadace a k jejímu zrušení ještě před projednáváním správní
radou,
c) předkládá správní radě návrhy kandidátů na členy správní rady, dozorčí rady a nadační rady,

d) předkládá správní radě další návrhy, kterými je tato povinna se zabývat.
9) Nadační rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání nadační rady, předsedu
zastupuje místopředseda, který je rovněž volen nadační radou. Obě funkce jsou voleny
způsobem, na kterém se nadační rada usnese.
10) Zasedání nadační rady svolává její předseda nejméně jednou ročně, a to písemnou pozvánkou
zaslanou nejméně měsíc před zasedáním.
11) Předseda je povinen neprodleně svolat zasedání nadační rady v případě, že o to písemně požádá
minimálně 1/3 všech členů nadační rady, nebo požádá-li o to správní rada. Nesvolá-li předseda
zasedání, svolá jej správní rada.
12) Členové dozorčí rady a správní rady, kteří nejsou členy nadační rady, mají právo účasti na
zasedáních nadační rady jako hosté. Jsou na ni zváni obdobným způsobem jako členové nadační
rady.
13) Nadační rada je usnášeníschopná vždy, je-Ii řádně svolána bez ohledu na počet přítomných
členů nadační rady.
14) Nadační rada rozhoduje hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů nadační rady. Hlasovací
právo všech členů nadační rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
15) Nadační rada může schválit svůj jednací řád.
16) Pokud nadační rada nepodá návrhy na kandidáty do správní rady nejpozději do 31. října
každého roku nebo do dvou měsíců od okamžiku, kdy k tomu byla správní radou písemně
vyzvána, může správní rada zvolit nové členy i bez jejího návrhu. Obdobně správní rada
postupuje, pokud nadační rada neplní jiný úkol, který jí vyplývá z nadační listiny nebo statutu.
Článek VI
DOZORČÍ RADA
1) Dozorčí rada, jako kontrolní orgán nadace vykonává pravomoci svěřené jí zákonem.
2) Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady, předsedy fondu nadace
nebo další osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadace.
3) Dozorčí rada má tři členy, pro první funkční období jsou členové dozorčí rady a délka jejich
funkčního období určeni nadační listinou.
4) Funkční období členů dozorčí rady je tříleté (v výjimkou ustanovení bodu 2 tohoto článku).
Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. Pokud se provádí mimořádná volba za člena
dozorčí rady, jehož členství zaniklo, je funkční období zvoleného náhradníka rovno zbytku
funkčního období původního člena dozorčí rady.
5) Členy dozorčí rady volí správní rada na návrh nadační rady, přičemž ustanovení o volbě správní
rady se použijí přiměřeně.
6) Dozorčí rada si zvolí předsedu, který svolává a řídí její schůze. Předseda podepisuje zápisy z
jednání dozorčí rady. Zápisy jsou v jednom stejnopise předávány předsedovi správní rady.
7) Členství v dozorčí radě je čestné. Za výkon člena dozorčí rady se neposkytuje žádná odměna.
8) Dozorčí rada může požádat kteréhokoliv člena správní rady o účast na svém zasedání a o podání
vysvětlení v jakékoliv záležitosti spojené s nadací.
9) Hlasuje-li dozorčí rada, rozhoduje vždy nadpoloviční většinou hlasů všech členů dozorčí rady.

Článek VIII
FONDY NADACE
1) Nadace zřizuje za účelem správy dílčích oblastí své působnosti fondy nadace:
a) Fond Foglar - pro podporu a šíření myšlenek obsažených v díle spisovatele, skautského
vůdce Jaroslava Foglara – Jestřába a k zachovaní jeho památky .
b) Fond Dobré skutky - odráží základní skautský princip alespoň jednoho dobrého skutku
vykonaného každý den a je zaměřen na podporu nadstandardní činnosti oddílů, konkrétně
v oblasti podpory obecně prospěšných projektů rozvíjejících sociální cítění dětí,
c) Fond Střecha - klade si za cíl podporovat budování a rozvoj kluboven a jednoduchých
tábornických základen jako míst pro výchovu, vzdělávání a tělovýchovné aktivity dětí a
mládeže,
d) Fond Fons - pro podporu, rozvoj a šíření skautské výchovy.
2) Každý fond má svojí radu, která:
a) získává finanční prostředky v oblasti své působnosti
b) navrhuje správní radě grantové programy a rozdělení finančních prostředků nadace pro
oblast své působnosti,
c) navrhuje správní radě statut svého fondu nebo jeho změny.
d) předkládá správní radě návrhy na jmenování a odvolání předsedy a členů svého fondu.
Článek IX
HOSPODAŘENÍ NADACE A ÚČETNICTVÍ
1) Hospodaření nadace se řídí rozpočtem.
2) Správní rada může vydat směrnice o hospodaření majetkem nadace a opatření k oběhu účetních
dokladů s vymezením odpovědnosti za jejich podpisování.
3) Náklady související se správou musí nadace vést odděleně od nadačních příspěvků.
4) Celkové roční náklady nadace související s její správou nesmí převýšit 33% hodnoty ročně
poskytnutých nadačních příspěvků, viz. Hlava V, § 22, odst. 1 b), zákona č. 227/1997 Sb.
5) Při zániku nadace bude zůstatek převeden na jinou nadaci nebo nadační fond v ČR zřízený za
účelem podpory skautingu v ČR. Pokud takový v ČR neexistuje, tak na Fund for European
Scouting se sídlem ve Švýcarsku, nebo na jejího právního nástupce.
Článek X
POSKYTOVÁNI NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
1) Za účelem poskytnutí nadačních příspěvků správní rada vypisuje grantové programy, které
zveřejní na internetu nebo jiným vhodným způsobem.
2) O výši a příjemci nadačních příspěvků rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti a to
na návrh některého z fondů nadace, nebo samostatně.
3) Na poskytnutí nadačního příspěvku je uzavřena písemná smlouva mezi nadací a příjemcem
nadačního příspěvku, která stanoví způsob a kontrolu jeho využití a vyúčtování.

Článek XI
VÝROČNÍ ZPRÁVA
1) Výroční zpráva obsahuje informace o veškeré činnosti nadace za uplynulé období a zhodnocení
této činnosti, a to zejména:
a) přehled majetku nadace a informace o závazcích nadace,
b) přehled darů poskytnutých nadaci, které činily více než 10.000,- Kč od jednoho dárce během
uplynulého období a jména jednotlivých dárců. Požádá-Ii dárce o zachování anonymity,
musí být tato žádost respektována s tím, že se ve zprávě uvede výše částky a údaje o
anonymitě dárce,
c) přehled o použití majetku nadace,
d) přehled o osobách, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky vyšší než 10.000,- Kč a
zhodnocení zda a jak byly použity. U každé této osoby bude uvedeni výše poskytnuté
částky. Pokud byl finanční příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním či jiným
humanitárním účelům a tato osoba požaduje zachování anonymity, musí být její požadavek
o zachování anonymity respektován.
e) zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo (dle čl. IX bod 4) stanovené
pro omezení nákladů souvisejících s její správou,
f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o
závažnější informace ze zprávy auditora. Roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy,
g) složení správní rady, dozorčí rady a nadační rady s výslovným uvedením všech zřizovatelů
nadace.
2) Správní rada schválí výroční zprávu nejpozději šest měsíců po skončení kalendářního roku, za
který je vypracována.
3) Správní rada uloží výroční zprávu u rejstříkového soudu do 30 dnů po jejím schválení.
Článek XII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Tento statut byl schválen správní radou dne 7. 6. 2002.
2) Tento statut může být měněn a doplňován písemnými dodatky.
3) Dodatkem tohoto statutu je vždy aktuální seznam členů správní rady a členů dozorčí rady.
V Brně dne 19. června 2002
Ing. Ivo Brzobohatý
předseda Správní rady

