
ZAKLÁDACÍ LISTINA 
NADAČNÍHO FONDU 

PRO ROZVOJ ZDRAVOTNICTVÍ LITOMYŠLSKA 
 

Článek I. 
Název, sídlo a zakladatel nadačního fondu 

 
1.1 Název nadačního fondu je:    

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska 
 (dále jen „nadační fond”) 
 
1.2 Sídlo nadačního fondu je na adrese: 

Litomyšl, Bří Šťastných 1000, PSČ 570 01 
 

1.3 Zakladatelem nadačního fondu je:   
město Litomyšl 
se sídlem Litomyšl, Bří Šťastných 1000, PSČ 570 01 
IČ: 00276944 
DIČ: CZ00276944  

  
Článek II. 

Vymezení účelu založení nadačního fondu 
 

2.1 Nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující ke zvýšení dostupnosti a kvality 
zdravotní péče pro všechny občany mikroregionu Litomyšlska zajišťované privátními 
poskytovateli, Litomyšlskou nemocnicí, která je organizační složkou společnosti 
Nemocnice Pardubického kraje, a. s, výjezdového stanoviště RLP a charitní 
ošetřovatelskou službou, tedy zvláště činnost směřující k: 

 rozvoji kvality a dostupnosti lůžkové, ambulantní i domácí péče pro všechny 
občany mikroregionu Litomyšlska, 

 rozvoji spolupráce s obcemi a všemi podnikatelskými subjekty ve spádové 
oblasti mikroregionu Litomyšlska, 

 soustřeďování finančních prostředků a jejich poskytování za účelem rozvoje 
moderních léčebných postupů a materiálně-technického vybavení pro tuto 
činnost, 

 podpoře vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 

 rozvoji vzájemné spolupráce lékařů a nelékařských zdravotnických 
pracovníků s veřejností, 

 podpoře a přispívání na speciální zdravotní péči nehrazenou z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. 

 
Článek III. 

Údaj o výši vkladu 
3.1 Majetek nadačního fondu ke dni zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku činí 

1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) a je tvořen peněžitým majetkovým 
vkladem zakladatele. Vklad zakladatele do zápisu nadačního fondu do veřejného 
rejstříku spravuje správce vkladu. Vklad zakladatele je složen na zvlášť zřízený účet u 
banky. 

  



Článek IV. 
Složení a funkční období členů správní rady, jednání za nadační fond 

 
4.1 Správní rada má celkem sedm členů. Funkční období jednotlivých členů správní rady 

činí pět let. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné. 
 
4.2 Členy správní rady jsou: 
 1. MUDr. Ivana Nováková, Zahájská 344, Litomyšl, PSČ 570 01 
 2. Radomil Kašpar, Nedošín 147, Litomyšl, PSČ 570 01 
 3. MUDr. Michal Vlach, Strakovská 1024, Litomyšl, PSČ 570 01 

4. MUDr. Miroslav Vlach, Polní 1237, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01 
5. Ing. Lucie Vejačková, Husovo náměstí 3, Vamberk, PSČ 517 54    

 6. RNDr. Marie Kárská, Heyrovského 404/23, Olomouc, PSČ 779 00 
 7. MUDr. Petr Víšek, Benátská 1226, Litomyšl, PSČ 570 01 
 
4.3 Členy správní rady volí a odvolává zakladatel, tzn. město Litomyšl prostřednictvím 

Zastupitelstva města Litomyšl. 
 
4.4 Jménem nadačního fondu jednají členové správní rady navenek tak, že jednají 

společně vždy předseda správní rady a alespoň jeden jiný člen správní rady. 
 
4.5 Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí své 

jméno, příjmení a svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem nadačního fondu. 
 

Článek V. 
Revizor 

 
5.1 Revizora nadačního fondu volí a odvolává zakladatel, tedy město Litomyšl 

prostřednictvím Zastupitelstva města Litomyšl. 
 
5.2 Funkční období revizora činí pět let. Opětovné zvolení za revizora je možné. 
 
5.3 Revizorem nadačního fondu je: 

Ing. Jana Brestová, 17. listopadu 1001, Litomyšl, 570 01 
 

Článek VI. 
Správce vkladu 

 
6.1 Správcem vkladu je: 

Ing. Jitka Valentová, Strakovská 1025, 570 01 Litomyšl. 
 

Článek VII. 
Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu 

 
7.1 Na poskytnutí nadačních příspěvků z majetku nadačního fondu není právní nárok. 

Nadační příspěvek může nadační fond poskytnout výhradně v souladu s účelem 
nadačního fondu stanoveným v článku II. této nadační listiny. Nadační fond se nesmí 
podílet na financování politických stran a politických hnutí. 

 



7.2 Nadační příspěvek se zpravidla poskytuje na základě písemné žádosti zpravidla ve 
formě peněžitého plnění. Je-li to však vhodnější vzhledem k účelu, ke kterému má 
být nadační příspěvek použit, může být nadační příspěvek poskytnut ve formě jiného 
plnění. 

 
7.3 Nadační příspěvek může mít charakter jak plnění jednorázového, tak i plnění 

opakujícího se. 
 
7.4 Nadační příspěvek může nadační fond poskytnout výhradně v souladu s účelem 

nadačního fondu stanoveným v článku II. této nadační listiny. O poskytnutí 
nadačního příspěvku rozhoduje správní rada, a to po zhodnocení a zvážení všech 
skutečností a okolností, které považuje za podstatné. 

 
7.5 Rozhodnutí správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku obsahuje označení 

příjemce nadačního příspěvku, účel a podmínky použití nadačního příspěvku, jeho 
výši, formu a případně dobu splatnosti, jde-li o poskytnutí půjčky.  Příjemce, kterému 
byl nadační příspěvek poskytnut, je povinen tento příspěvek použít v souladu s 
účelem a s podmínkami stanovenými v rozhodnutí správní rady o udělení příspěvku 
a toto použití je povinen správní radě spolehlivě prokázat ve lhůtě uvedené 
v rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku. Smlouva o poskytnutí nadačního 
příspěvku může obsahovat i další náležitosti vyjma obsažených v rozhodnutí správní 
rady o poskytnutí nadačního příspěvku dle tohoto bodu zakládací listiny. 

 
Článek VIII. 

Změny statutu 
 
8.1 Změny statutu provádí zakladatel, tzn. město Litomyšl prostřednictvím 

Zastupitelstva města Litomyšl. 
 

Článek IX. 
Závěrečné ustanovení 

 
9.1 Tato zakládací listina byla přijata Zastupitelstvem města Litomyšl na zasedání 

konaném dne 24.02.2015 usnesením č. 9/15. 
 
V Litomyšli dne 04.03.2015 
 
 
 
 
Radomil Kašpar v. r.                                                                             Michal Kortyš v.r. 
     starosta         místostarosta   



STATUT NADAČNÍHO FONDU 
PRO ROZVOJ ZDRAVOTNICTVÍ LITOMYŠLSKA 

 
Článek I. 

Název, sídlo a zakladatel nadačního fondu 
 

1.1 Název nadačního fondu je:    
Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska 

 (dále jen „nadační fond”) 
 
1.2 Sídlo nadačního fondu je na adrese: 

Litomyšl, Bří Šťastných 1000, PSČ 570 01 
 

1.3 Zakladatelem nadačního fondu je:   
město Litomyšl 
se sídlem Litomyšl, Bří Šťastných 1000, PSČ 570 01 
IČ: 00276944 
DIČ: CZ00276944  

       
Článek II. 

Postavení a působnost správní rady 
 
2.1 Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada spravuje majetek 

nadačního fondu a řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu. 
 
2.2 Správní rada volí ze svého středu a odvolává předsedu správní rady, který je 

oprávněn svolávat a řídit jednání správní rady. 
 
2.3 Do výlučné působnosti správní rady náleží zejména: 
 

a) rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků, 

b)  schvalovat rozpočet a jeho změny, 

c)  schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření. 

 
2.4 Výkon funkce člena správní rady je nezastupitelný. 
 
2.5 Členství ve správní radě zaniká: 
 

a) uplynutím funkčního období, 

b) úmrtím, 

c) odvoláním, 

d) odstoupením. 

 
2.6  Porušil-li člen správní rady závažně nebo opakovaně nadační listinu nebo statut, nebo 

porušil-li zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadačního fondu, zakladatel ho 
odvolá z funkce. 



2.7 Zakladatel rozhodne o odvolání člena správní rady dle článku 2.6 tohoto statutu 
nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o existenci některého z 
důvodů odvolání. 

 
2.8 Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to správní 

radě a zakladateli nadačního fondu. 
 

Článek III. 
Jednání správní rady 

 
3.1 Jednání správní rady svolává její předseda. Předseda správní rady je povinen svolat 

jednání správní rady bez zbytečného odkladu vždy, požádá-li o to některý z členů 
správní rady nebo revizor. 

 
3.2 Správní rada jedná podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 
 
3.3 Jednání správní rady řídí její předseda. 
 
3.4 Z jednání správní rady se pořizuje zápis. 
 

Článek IV. 
Rozhodování správní rady 

 
4.1 K přijetí rozhodnutí správní rady je zásadně vyžadován souhlas nadpoloviční většiny 

všech členů správní rady. Jednání správní rady je usnášeníschopné, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech jejích členů. 

 
4.2 Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. 

 
4.3 Správní rada může přijímat rozhodnutí na jednání i mimo jednání. O rozhodnutích 

správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda správní rady a alespoň další 
člen správní rady. 

 
Článek V. 

Povinnosti členů správní rady 
 

5.1 Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou působnost s řádnou péčí. 
 
5.2 Členové správní rady vykonávají svoji funkci bez nároku na odměnu. 
 
5.3 Členové správní rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích 

a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo nadačnímu fondu 
způsobit škodu. 

 
5.4 Majetek nadačního fondu lze použít jen pro poskytování nadačních příspěvků. 

 
 
 
 



Článek VI. 
Revizor 

 
6.1 Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. 

 
6.2 Do působnosti revizora náleží zejména: 
 

a) kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků 
a správnost účetnictví, 

b) přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu, 

c) dohlížet na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, 
nadační listinou a tímto statutem, 

d) bezodkladně upozorňovat správní radu a zakladatele na zjištěné nedostatky a 
podávat návrhy na jejich odstranění, a 

e) podávat nejméně jedenkrát ročně správní radě a zakladateli zprávu o výsledcích 
své kontrolní činnosti. 

 
6.3 Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména: 
 

 nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu, a 

 svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního 
fondu a pokud tak neučiní předseda správní rady. 

 
6.4 Pokud o to požádá, musí být revizor v dostatečném předstihu informován o 

jednáních správní rady. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu 
být uděleno slovo, pokud o to požádá. 

 
Článek VII. 

Výkon funkce revizora 
 

7.1 Výkon funkce revizora je nezastupitelný. 
 
7.2 Funkce revizora zaniká: 
 

a) uplynutím funkčního období, 

b) úmrtím, 

c) odvoláním zakladatelem, nebo 

d) odstoupením. 

 
7.3  Porušil-li revizor závažně nebo opakovaně nadační listinu nebo statut, nebo porušil-li 

zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadačního fondu, zakladatel ho odvolá 
z funkce. 

 



7.4 Zakladatel rozhodne o odvolání revizora dle článku 7.3 tohoto statutu nejpozději do 
jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o existenci některého z důvodů odvolání. 

 
7.5 Revizor může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to zakladateli 

nadačního fondu. 
 

Článek VIII. 
Povinnosti revizora 

 
8.1 Revizor je povinen vykonávat svou působnost s řádnou péčí. 
 
8.2 Pokud zakladatel nerozhodne jinak, vykonává revizor svoji funkci bez nároku na 

odměnu. 
 
8.3 Revizor je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, 

jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo nadačnímu fondu způsobit škodu. 
 

Článek IX. 
Výroční zpráva 

 
9.1 Nejpozději do 30. června kalendářního roku je správní rada povinna zajistit 

vypracování výroční zprávy o činnosti a hospodaření nadačního fondu za uplynulý 
kalendářní rok. 

 
9.2 Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu a zhodnocení 

této činnosti. 
 

Článek X. 
Závěrečné ustanovení 

 
10.1 Tento statut byl přijat Zastupitelstvem města Litomyšl na zasedání konaném dne 

24.02.2015 usnesením č. 9/15. 
 
V Litomyšli dne 04.03.2015 
 
 
 
 
 
 
Radomil Kašpar v.r.                                                                              Michal Kortyš v.r. 
     starosta         místostarosta   
 


