
Nadační fond IBD-COMFORT • Příčná 668/1, Praha 1 • IČ: 28450582 
ibd-comfort@seznam.cz • www.ibd-comfort.cz • Česká spořitelna, a. s. 2114301329/0800 

 

 

 

 

STATUT  

Nadačního fondu IBD-COMFORT 
ze dne 25.září 2008 

 

 

 

Preambule 

 

Vzhledem k tomu, že zřizovatel Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., bytem Školská 1335/7, Praha 

1, Nové Město, 110 00, r.č. 590925/0831, založil dne 10.7. 2008 Nadační fond IBD-

COMFORT (dále také jako „nadační fond“), který následně vznikl zápisem do nadačního 

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze s právní mocí ke dni 28.8. 2008, kde je zapsán 

v oddílu N, vložce číslo 702. Správní rada nadačního fondu v souladu s ustanovením § 4 zákona 

č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tento 

statut: 

 

Článek 1 

Název a sídlo nadačního fondu 

1. Název nadačního fondu: Nadační fond IBD-COMFORT. 

2. Sídlo nadačního fondu: Praha, Nové Město, Příčná 668/1, 110 00. 

3. Identifikační číslo nadačního fondu: 28450582. 

 

Článek 2 

Úvodní ustanovení 

1. Nadační fond byl zřízen zakládací listinou ze dne 10.7. 2008. 

2. Nadační fond je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a 

nadačních fondech. Dnem vzniku nadačního fondu je den 28.8. 2008. 

3. Nadační fond vyvíjí činnost na území České republiky. Nadační fond nesmí vlastním 

jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných 

sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. 

 

Článek 3 

Účel nadačního fondu 

Nadační fond byl zřízen za účelem:  

 

- podpora aktivit zaměřených na výchovu a vzdělávání lékařů a zdravotních sester 

v diagnostice a léčbě zánětlivých a nádorových onemocnění trávícího traktu 

 

- podpora klinického výzkumu, epidemiologických šetření a stanovení nových 

léčebných postupů u idiopatických střevních zánětů 
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- podpora vzdělávacích aktivit zaměřených na pacienty trpící střevními záněty se 

zřetelem na výživu, zdravý životní styl a zvýšení informovanosti o průběhu 

choroby a výsledcích podávané léčby. 

 

 

Článek 4 

Zdroje nadačního fondu a majetek nadačního fondu 

1. Majetek nadačního fondu musí být použit pouze v souladu s účelem nadačního fondu a na 

úhradu nákladů souvisejících se správou nadačního fondu a v souladu se zákonem, 

zakládací listinou a tímto statutem. 

2. Majetek nadačního fondu tvoří vklad zřizovatele nadačního fondu podle zakládací listiny 

ze dne 10.7. 2008 ve výši 5.000,- Kč který byl v souladu s čl. III odst. 2 zakládací listiny 

složen na bankovním účtu nadačního fondu a dále další majetek získaný v průběhu činnosti 

nadačního fondu. 

3. Zdroje majetku nadačního fondu tvoří prostředky získané z darů, odkazů a příspěvků od 

právnických a fyzických osob z tuzemska i ze zahraničí, jakož i případné výnosy z vlastní 

hospodářské činnosti, která musí být v souladu se zakládací listinou, tímto statutem a 

zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 

4. Dary, odkazy a příspěvky nelze přijmout v případech, v nichž by jejich přijetí bylo v rozporu 

s cílem nadačního fondu nebo spojeno s jinými podmínkami než s jejich obecným účelovým 

určením odpovídajícím cílům činnosti nadačního fondu. 

5. Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku. 

Peněžní prostředky nadačního fondu nelze půjčovat; to se netýká podpory projektu 

nadačním příspěvkem ve formě půjčky. 

 

Článek 5 

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků 

1. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na základě vlastního posouzení potřebnosti 

záměru a dohody se zájemcem o realizaci záměru (dále také jako žadatel). 

2. Nadační příspěvky mohou být poskytnuty formou daru, návratné finanční výpomoci nebo 

bezúročné půjčky či půjčky se smluvním úrokem nižším, než je bankovní úvěrový úrok 

v době poskytnutí této formy nadačního příspěvku nebo formou výpůjčky věci, bezplatného 

licenčního využívání nehmotného majetku nebo formou poskytnutí jiného majetkového 

prospěchu. 

3. Žadatelem o poskytnutí nadačního příspěvku, a tedy osobou jíž lze poskytnout nadační 

příspěvek může být právnická nebo fyzická osoba, pokud záměr, o jehož podporu se uchází 

směřuje k naplňování účelu nadačního fondu. 

4. Při poskytování nadačního příspěvku vychází nadační fond z vlastního posouzení 

potřebnosti záměru. Nadační fond nejprve rozhodne o výběru záměru (projektu), následně 

projedná s autorem záměru formy možné spolupráce a podpory. Rozhodnutí o výběru 

záměru není závazné. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje nadační fond na základě 

žádosti zájemce.  
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5. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadačního fondu, a to na základě 

projednání záměru a smluvních podmínek poskytnutí nadačního příspěvku se zájemcem. 

O rozhodnutí správní rady je zájemce informován. 

6. Rozhodnutí správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku obsahuje  

a) označení osoby zájemce,  

b) popis záměru 

c) formu nadačního příspěvku a jeho výši,  

d) dobu splatnosti, pokud jde o nadační příspěvek poskytnutý formou návratné finanční 

výpomoci či půjčky,  

e) další části dle rozhodnutí správní rady.  

7. Na základě rozhodnutí správní rady a v souladu s ním uzavře nadační fond se žadatelem do 

60 dnů od doručení rozhodnutí smlouvu o výši a podmínkách poskytnutí nadačního 

příspěvku. Nedojde-li k uzavření smlouvy v této lhůtě z důvodu překážek na straně 

žadatele, rozhodnutí správní rady v této věci se považuje na neúčinné a na žádost se hledí, 

jako by nebyla podána. 

8. Osoba, které byl nadační příspěvek výše uvedeným způsobem poskytnut, je povinna na 

požádání nadačního fondu bez zbytečného odkladu prokázat, jakým způsobem a k jakému 

účelu byl nadační příspěvek použit. 

9. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byl nadační 

fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami 

stanovenými nadačním fondem. V opačném případě je povinna tento nadační příspěvek 

vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.  

10. Pokud správní rada či revizor zjistí, že příspěvky, poskytnuté z nadačního fondu jiným 

osobám nejsou používány v souladu se stanovenými podmínkami, musí požadovat jejich 

vrácení nebo náhradu.  

 

Článek 6 

Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu 

1. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména:  

a) náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu,  

b) náklady na propagaci účelu nadačního fondu,  

c) náklady související s provozem nadačního fondu.  

2. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí 

převýšit 20 procent ročně poskytnutých nadačních příspěvků.  

 

Článek 7 

Správní rada 

1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, který je příslušný ke správě majetku 

fondu, řízení jeho činnosti a rozhodování o všech záležitostech fondu.  

2. Správní rada je tříčlenná. Funkční období správní rady činí tři roky. První správní radu 

jmenoval zřizovatel. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá 

k právním úkonům, je bezúhonná a není k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo 
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obdobném vztahu. Členem správní rady nadačního fondu nemůže být fyzická osoba, které 

se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního nebo 

kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadace nebo 

nadačního fondu poskytovány této právnické osobě. Opětovné zvolení za člena správní rady 

je možné. Členství ve správní radě je nezastupitelné.  

3. Před uplynutím funkčního období zaniká členství ve správní radě odvoláním, odstoupením 

nebo úmrtím. Správní rada může s udáním důvodu odvolat člena správní rady, který 

úmyslně porušil právní povinnosti v souvislosti s plněním úkolů správní rady nebo jednal v 

rozporu s cílem nadačního fondu anebo tímto statutem. Správní rada rozhodne o odvolání 

svého člena z důvodů stanovených zákonem o nadacích a nadačních fondech do jednoho 

měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento 

důvod nastal. 

4. Do působnosti správní rady patří:  

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, 

b) schvalovat rozpočet a jeho změny, 

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen 

"výroční zpráva"), 

d) rozhodovat o sloučení nadačního fondu s jiným nadačním fondem či nadací dle § 8 

zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů 

e) volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o odvolání člena správní rady a 

revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, 

f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě 

revizora, 

g) schvalovat poskytnutí nadačních příspěvků, 

h) případě zřídit funkci ředitele nadačního fondu a stanovit rozsah jeho plných mocí a výši 

jeho odměny. 

5. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. 

6. Správní rada se schází nejméně jedenkrát za čtvrt roku. Zasedání správní rady svolává a řídí 

předseda správní rady. Neúčastní-li se předseda správní rady svolaného zasedání, řídí 

zasedání nejstarší člen správní rady. 

7. Předseda správní rady je povinen svolat správní radu, požádají-li o to alespoň dva členové 

správní rady nebo revizor. 

8. Správní rada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň tři členové správní rady. 

Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro nadpoloviční většina přítomných. Při rovnosti hlasů 

je rozhodující hlas předsedy správní rady, popřípadě hlas nejstaršího člena správní rady, 

pokud se předseda správní rady zasedání správní rady neúčastní. Z jednání správní rady se 

zhotovuje zápis, který podepíše předseda správní rady, popřípadě nejstarší člen správní 

rady, pokud se předseda správní rady zasedání správní rady neúčastní. 

9. Uvolněné místo člena správní rady musí správní rada obsadit novou volbou na svém 

nejbližším zasedání. Zaniklo-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím 

jeho funkčního období, skončí funkční období jeho nástupce dnem, kdy mělo skončit 

funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 
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Článek 9 

Jednání jménem nadačního fondu 

1. Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady. 

2. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis 

předseda správní rady. 

 

Článek 10 

Revizor 

1. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor. Prvního revizora jmenoval zřizovatel. 

Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna 

jednat jako zástupce nadačního fondu.  

2. Funkční období revizora je tříleté. 

3. Revizor zejména:  

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a 

správnost účetnictví vedeného nadačním fondem, 

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,  

c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací 

listinou a statutem 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.  

4. Revizor má v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti zejména právo:  

a) nahlížet do všech účetních knih a dokladů nadačního fondu,  

b) požádat předsedajícího člena správní rady o svolání správní rady, která musí být 

předsedajícím členem na žádost revizora svolána, 

c) účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá. 

 

 

Článek 11 

Účetní závěrka a výroční zpráva 

1. Nadační fond vede účetnictví podle platných a účinných předpisů týkajících se účetnictví. 

2. Roční účetní závěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem v případech 

stanovených právními předpisy. 

3. Výroční zprávu za hodnocené období vypracovává správní rada vždy do 30.6. následujícího 

kalendářního roku. Výroční zpráva obsahuje náležitosti stanovené zákonem č. 227/1997 

Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Nadační fond uloží výroční zprávu do 30 dnů od schválení správní radou u příslušného 

rejstříkového soudu.  
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Článek 12 

Zrušení a zánik nadačního fondu 

1. Nadační fond může být zrušen bez likvidace nebo s likvidací. Ke zrušení nadačního fondu 

rozhodnutím správní rady může dojít:  

a) dosažením účelu, pro který byl zřízen, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o 

dosažení účelu nadačního fondu; 

b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem dnem uvedeným ve 

smlouvě o sloučení; 

c) rozhodnutím soudu o zrušení nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, 

jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; 

d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku. 

2. Majetkové vypořádání v případě zrušení nadačního fondu s likvidací provede likvidátor, 

kterého bez zbytečného odkladu po zrušení fondu jmenuje správní rada. 

3. Nadační fond zaniká ke dni výmazu z nadačního rejstříku.  

 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento statut byl vydán správní radou nadačního fondu níže uvedeného dne, měsíce a roku. 

2. O změnách tohoto statutu rozhoduje správní rada. Jakékoliv změny tohoto statutu budou 

provedeny dodatky, které se stanou jeho nedílnou součástí. Statut musí být v souladu se 

zakládací listinou nadačního fondu. 

 

 

V Praze dne 25.9. 2008 

 

Schváleno správní radou Nadačního fondu IBD-COMFORT 

 

 

 

 

__________________________ 

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 

Předseda správní rady 
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