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STATUT NADACE FOTBALOVÝCH INTERNACIONÁLŮ 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Tento statut je statutem nadace s názvem Nadace fotbalových internacionálů (dále též 

„Nadace“): 

a) jejímž zakladatelem je Fotbalová asociace České republiky, IČO: 00406741, se 

sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, která vznikla pod názvem Českomoravský 

fotbalový svaz a která navázala na činnost již dříve existujícího Českého 

fotbalového svazu a na území České republiky je právním pokračovatelem 

Československé fotbalové asociace (dále "Zakladatel"); 

b) se sídlem v Praze; 

c) která je zapsána v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 

N, vložka 40.  

2. Symbolem Nadace je její logo, jehož vyobrazení tvoří přílohu tohoto statutu. 

 

II. 

Účel Nadace 

 

Účelem Nadace je přispívat k materiálnímu i společenskému ocenění fotbalových 

reprezentantů, kteří se zasloužili o dobré jméno českého fotbalu ve světě, jakož i pomáhat těm 

fotbalovým reprezentantům, kteří po skončení aktivní činnosti mají zdravotní nebo sociální 

problémy. 

 

III. 

Nadační příspěvek 

 

1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu se svým účelem bývalým českým 

fotbalovým reprezentantům, kteří odehráli alespoň jedno utkání v reprezentačním týmu 

České republiky, Československé federativní republiky, Československé socialistické 

republiky, příp. Československé republiky (dále „Reprezentanti“): 

a) jako ocenění jejich přínosu pro dobré jméno českého fotbalu; 

b) jako pomoc při jejich zdravotních nebo sociálních problémech. 

2. Správní rada Nadace může rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku též jiným 

osobám než Reprezentantům, zejména: 

a) bývalým fotbalovým hráčům z důvodu podle odstavce 1 písm. b); 

b) pozůstalým Reprezentantů. 

3. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada Nadace s tím, že tak činí: 

a) v rámci obecného výběrového řízení na základě přihlášky Reprezentanta nebo jeho 

osoby blízké a splnění podmínky dosažení určeného věku Reprezentanta; 

b) v individuálních případech na základě posouzení konkrétní žádosti Reprezentanta 

nebo jeho osob blízkých, případně žádosti jiného bývalého fotbalového hráče. 
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4. V případě podle odstavce 3 písm. a) poskytuje Nadace nadační příspěvek ve stejné výši 

pro všechny příjemce v dané věkové kategorii, neospravedlňují-li okolnosti hodné 

zvláštního zřetele v konkrétním případě určení jiné výše nadačního příspěvku. 

5. Nadační příspěvek nelze poskytnout členovi Orgánu Nadace, zaměstnanci Nadace, ani 

osobám jim blízkým. 

6. Na nadační příspěvek není právní nárok. 

 

IV. 

Majetek Nadace a vedení účetnictví 

 

1. Majetek Nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek. 

2. Nadační jistina musí mít celkovou hodnotu odpovídající alespoň 500.000,- Kč. 

3. Výše nadačního kapitálu Nadace činí 25.952.700,- Kč ke dni schválení tohoto statutu. 

4. Nadace používá svůj majetek v souladu s účelem podle čl. II tohoto statutu a za podmínek 

určených v tomto statutu k poskytování nadačních příspěvků, k zajištění vlastní činnosti 

k naplnění svého účelu a k úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny i nákladů na 

vlastní správu. 

5. Zdrojem majetku Nadace jsou zejména: 

a) dobrovolné příspěvky od fyzických nebo právnických osob; 

b) výnosy z pořádání sportovních, kulturních nebo jiných společenských akcí; 

c) výnosy ze sbírek a jiných akcí, jejichž účelem je podpora Nadace; 

d) výnosy majetku Nadace; 

e) dědictví a odkazy ve prospěch Nadace; 

f) jiné příjmy. 

6. Celkové roční náklady související se správou Nadace nesmí převýšit devadesát procent 

nadačního kapitálu podle jeho stavu k 31. prosinci každého roku. 

7. Nadace vede odděleně účetnictví o: 

a) nadačních příspěvcích;  

b) ostatních činnostech vedoucích k naplnění účelu Nadace a nákladech na správu 

Nadace. 

8. Náklady na ostatní činnosti a na správu Nadace tvoří zejména: 

a) náklady na udržení a zhodnocení majetku Nadace; 

b) náklady spojené s přidělováním nadačních příspěvků a kontrolou jejich 

vynakládání; 

c) náklady vyplývající z evidence a dokumentace činnosti Nadace včetně nákladů na 

vedení účetnictví, auditu, výroční zprávy a jiné; 

d) náklady na propagaci činnosti a poslání Nadace; 

e) náklady na mzdy zaměstnanců Nadace; 

f) další náklady související s činností Nadace. 

 

V. 

Orgány Nadace 

 

1. Orgány Nadace jsou: 

a) Správní rada; 

b) Dozorčí rada. 
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(Společně dále „Orgány Nadace“). 

2. Členy Orgánů Nadace mohou být pouze fyzické osoby bezúhonné, zletilé a plně 

svéprávné. 

3. Orgány Nadace mohou rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, pokud 

tento statut nestanoví jinak. 

4. Pro účely rozhodování Orgánů Nadace platí, že: 

a) každý člen Orgánu Nadace má jeden hlas; 

b) žádný člen Orgánu Nadace nemá právo se nechat při rozhodování Orgánu Nadace 

zastoupit; 

c) každý hlas má stejnou váhu; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy 

Orgánu Nadace. 

5. Hlasování je veřejné, pokud hlasující Orgán Nadace nerozhodne v konkrétním případě, že 

hlasování bude tajné. 

6. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Orgánu 

Nadace. To neplatí o hlasování o zrušení Nadace, kdy je takové rozhodnutí přijato, 

hlasovaly-li pro něj alespoň dvě třetiny členů příslušného Orgánu Nadace. 

7. V případě potřeby přijetí rozhodnutí, které nesnese odkladu, jsou Orgány Nadace 

oprávněny hlasovat per rollam, přičemž platí, že 

a) hlasování per rollam není přípustné v případě hlasování o změně statutu, účelu, 

zrušení či přeměně Nadace; 

b) v případě hlasování per rollam předseda Orgánu Nadace zašle členům Orgánu 

Nadace informaci o věci, která má být předmětem rozhodnutí, jakož i návrh 

rozhodnutí. Rozhodnutí je přijato, pokud ve lhůtě určené předsedou Orgánu 

Nadace pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů Orgánu Nadace. 

 

 

VI. 

Správní rada 

 

1. Statutárním orgánem Nadace je Správní rada.  

2. Správní rada má 9 členů. Funkční období členů Správní rady je tříleté, opětovné zvolení se 

připouští. Členem Správní rady nemůže být člen Dozorčí rady nebo zaměstnanec Nadace. 

3. Členství ve Správní radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období člena; 

b) odvoláním; 

c) odstoupením, které odstupující člen doručí Správní radě v písemné podobě. 

4. Správní rada volí ze svého středu předsedu, který řídí zasedání Správní rady a právně 

jedná za Nadaci, nestanoví-li tento statut jinak. Předseda Správní rady může udělit 

k zastupování Nadace plnou moc Výkonnému řediteli nebo jinému členu Správní rady. 

5. Řádné zasedání Správní rady svolává její předseda nejméně dvakrát ročně. Předseda 

Správní rady svolá mimořádné zasedání Správní rady požádá-li o to nejméně polovina 

členů Správní rady nebo Dozorčí rada. 

6. Správní rada zejména: 

a) vydává statut Nadace a rozhoduje o jeho změnách po předchozím souhlasu 

Dozorčí rady; 

b) rozhoduje o změně sídla Nadace po předchozím souhlasu Dozorčí rady; 

c) jmenuje a odvolává své členy; 
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d) jmenuje a odvolává členy Dozorčí rady; 

e) rozhoduje o nakládání s majetkem Nadace; 

f) schvaluje rozpočet a výroční zprávu o činnosti a hospodaření Nadace; 

g) jednou ročně předkládá výroční zprávu Zakladateli; 

h) s předchozím souhlasem Zakladatele rozhoduje o zrušení nadace a jmenování 

likvidátora, jakož i o přeměně Nadace; 

i) s předchozím souhlasem Dozorčí rady rozhoduje o zvýšení či snížení nadačního 

kapitálu; 

j) rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku; 

k) rozhoduje o ostatní záležitostech Nadace, nejsou-li svěřeny do působnosti Dozorčí 

rady. 

7. Správní rada může zřídit pracovní pozici Výkonného ředitele Nadace (dále „Výkonný 

ředitel“). 

8. Výkonný ředitel je zaměstnancem Nadace, který má vůči případným dalším 

zaměstnancům Nadace postavení vedoucího pracovníka. V rámci výkonu své činnosti 

Výkonný ředitel zejména: 

a) připravuje podklady pro jednání Orgánů Nadace; 

b) realizuje rozhodnutí Orgánů Nadace; 

c) zajišťuje vedení účetnictví Nadace; 

d) zajišťuje běžné záležitosti Nadace a je oprávněn v těchto věcech Nadaci zastupovat 

navenek; 

e) může zastupovat Nadaci nad rámec písmena d) na základě plné moci udělené mu 

předsedou Správní rady; 

f) předkládá Orgánům Nadace informace o hospodaření Nadace, stavu majetku 

Nadace a jeho použití. 

g) předkládá Správní radě návrh rozpočtu a roční účetní závěrku ověřenou 

nezávislým auditorem. 

 

VII. 

Dozorčí rada 

 

1. Kontrolním orgánem Nadace je Dozorčí rada. 

2. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté, opětovné zvolení 

se připouští. Členem Dozorčí rady nemůže být člen Správní rady nebo zaměstnanec 

Nadace. 

3. Členství v Dozorčí radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období člena; 

b) odvoláním; 

c) odstoupením, které odstupující člen doručí Správní radě v písemné podobě. 

4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí zasedání Dozorčí rady. 

5. Členové Dozorčí rady jsou oprávněni zúčastnit se zasedání Správní rady, kde jim je 

uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. 

6. Dozorčí rada může požádat předsedu Správní rady o svolání mimořádného zasedání 

Správní rady. Pokud tak předseda Správní rady neučiní do 7 dnů s tím, že termín 

mimořádného zasedání Správní rady nebude určen do 1 měsíce od doručení žádosti 

Dozorčí rady předsedovi Správní rady, svolá mimořádné zasedání Správní rady Dozorčí 

rada. 
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7. Dozorčí rada zejména: 

a) dohlíží, zda Správní rada vykonává svou činnost v souladu se zákonem a tímto 

statutem; 

b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků; 

c) upozorňuje Správní radu na zjištěné nedostatky či pochybení a navrhuje způsob 

jejich nápravy; 

d) kontroluje účetnictví a účetní závěrku; 

e) podává jednou ročně Správní radě zprávu o své činnosti; 

f) prostřednictvím svého pověřeného člena nahlíží do dokladů Nadace a je 

oprávněna požadovat od Správní rady nebo zaměstnanců Nadace vysvětlení. 

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě zrušení nadace s likvidací přechází likvidační zůstatek na Zakladatele, který 

likvidační zůstatek může použít k realizaci účelu a cíle Nadace. 

2. Ve věcech tímto statutem neupravených se právní poměry Nadace řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tímto statutem se ruší statut ze dne 1. července 1998 a jeho dodatek ze dne 2. září 1999. 

4. Tento statut byl schválen Správní radou Nadace dne 20. 3. 2018 a nabývá účinnosti dnem 

21. 3. 2018. 
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Příloha Statutu Nadace fotbalových internacionálů – vyobrazení loga Nadace 

 

 


