Statut
Linhartovy nadace
Preambule
Linhartova nadace je nadací veřejně prospěšnou, byla založena v roce 1987, od kdy působila
v oblasti alternativní kultury a jako právnická osoba byla registrována Ministerstvem vnitra ČR dne
21/8/1990. Rozhodnutím Obvodního úřadu v Praze 1 ze dne 28/9/1993 byla provedena registrace
nadace podle §20b odst. 3 občanského zákoníku ve znění zákona č. 47/1992 Sb., pod registračním
číslem 323/93. Dne 14. záři 1998 rozhodla správní rada nadace ve smyslu §35 odst. 1 zákona
č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech o pokračování ve své činnosti jako nadace a vydala
statut upravený podle požadavků zákona č. 227/1997 Sb. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona
č. 89/2012 Sb., (nový občanský zákoník), schválila dne 29. 4. 2016 správní rada Linhartovy nadace
změny ve statutu nadace v souladu s vůlí a záměrem zakladatelů o poslání a naplnění účelu nadace
při jejím založení, které odpovídají příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I
Název, sídlo a IČ nadace
1.
2.
3.

Nadace užívá název v českém jazyce Linhartova nadace, v anglickém jazyce Linhart
Foundation, ve francouzském jazyce Fondation Linhart a v německém jazyce Linharts Stiftung
(dále jen "nadace").
Sídlo nadace je na adrese Dlouhá 33, 110 00 Praha 1.
IČ nadace: 49627201
Článek II
Zakladatelé nadace

Zakladatelé nadace jsou:
Jan Mayer, narozen dne 26. 12. 1954
trvalý pobyt: V Chaloupkách 75, 252 31 Všenory
Richard Heger, narozen dne 24. 3. 1957
trvalý pobyt: Liliova 14, Praha 1 - Staré Město
Denisa Václavová, narozena dne 11. 1. 1973
trvalý pobyt: Krymská 6, Praha 10 – Vršovice
Katharine Ella Marsh, narozena dne 25. 3. 1964
trvalý pobyt: ul. Solways 4, Lyme Regis, Dorset, Velká Británie

Článek III
Poslání a účel nadace
1.

Posláním nadace je vytvářet a podporovat projekty, které pomáhají rozvíjet umělecké,
společenské a názorové vyjádření a reagovat na aktuální otázky v oblasti kulturní, sociální
a v oblasti životního prostředí.

2. Za účelem naplnění svého poslání nadace aktivně nakládá s nadační sbírkou, rozšiřuje ji
a zajišťuje kurátorskou a galerijní činnost podporující další zhodnocení sbírky a rozvoj
uměleckého dosahu nadace a dále poskytuje nadační příspěvky nebo jiné formy plnění určené
na:
a) podporu a zajištění projektů, sloužících k
§ vytváření podmínek umožňujících rozvoj českého alternativního umění,
svobodného uměleckého výrazu a tvůrčího prostředí pro práci a setkávání
umělců, jakož i případnému vzniku potřebných organizačních struktur,
§ organizování mezinárodní kulturní výměny,
§ organizování sympózií, přednášek a vzdělávacích akcí v oblasti kultury,
§ propagaci kulturních aktivit, zejména takových, které slouží rozvoji
komunikace mezi tvůrci a veřejností,
§ dokumentování činnosti umělců a průběhu kulturních akcí pořádaných
z iniciativy nebo za podpory nadace,
§ vydávání uměleckých publikací, kulturních časopisů a bulletinů,
b) tvůrčí stipendia pro mladé umělce a pro osoby, které se připravují na výkon povolání
v oblasti kultury a vzdělávání,
c) krátkodobou sociální výpomoc osobám před získáním zaměstnání v oboru kultury.
Článek IV
Nadační kapitál a nadační jistina
1.
2.
3.

Nadační kapitál je ve výši 2,150.000,- Kč (slovy:
dvamiliónyjednostopadesáttisíckorunčeských).
Nadační jistinu tvoří sbírka obrazů tak, jak je popsána ve znaleckém posudku soudního znalce
z oboru školství a kultury pana Jeronýma Janíčka ze dne 30. října 1998.
Nadační jistina a stejně tak i další obrazy v nadační sbírce mohou být poskytnuty do nájmu
či vystavovány v galeriích. Případné příjmy vzniklé z těchto činností jsou pak příjmy nadace.
Článek V
Orgány nadace

Orgány nadace jsou:
a) správní rada,
b) revizor,
c) ředitel.
Článek VI
Správní rada
1.
2.
3.
4.
5.

Správní rada nadace má minimálně 3 členy.
Funkční období členů správní rady je pětileté.
Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně.
Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady.
Předseda správní rady svolává zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je
povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů správní rady,
revizor nebo ředitel dle článku VIII. 5.

6.

Správní rada odvolá člena správní rady z důvodů stanovených zákonem a dále za předpokladu,
že po dobu delší než jeden rok neplní povinnosti člena správní rady a přes písemné upozornění
ve stanovené lhůtě nedošlo k nápravě.
7. V případě ukončení členství ve správní radě před skončením řádného funkčního období zvolí
správní rada nového člena správní rady na uvolněné místo do třech měsíců. Funkční období
nově zvoleného člena správní rady začíná dnem jeho zvolení a končí dnem, kdy končilo
funkční období člena, na jehož uvolněné místo byl nový člen zvolen.
8. Správní rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání dvě třetiny jejích členů. K rozhodnutí
správní rady je nutný souhlas nadpoloviční většiny jednání se účastnících členů správní rady.
V případě nemožnosti osobní účasti člena na jednání správní rady se lze se souhlasem předsedy
správní rady účastnit i s využitím technických prostředků, které členovi umožní sledovat
průběh jednání. Svou přítomnost pomocí technických prostředků stvrdí člen správní rady
zasláním elektronické zprávy na adresu info@linhartovanadace.cz, a to z jeho vlastní
elektronické adresy, která je uvedena v aktuálním kontaktním listu členů správní rady
uloženém v sídle nadace. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
9. Za nadaci jedná v běžných věcech předseda správní rady. Podepisování se děje tak,
že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí svůj podpis předseda správní rady.
Jedná-li se o zcizení majetku, pronájem majetku na dobu delší než jeden rok nebo finanční či
jiné závazky v hodnotě přesahující v kterémkoli z těchto případů 10 % hodnoty nadačního
jmění, připojí k podpisu předsedy správní rady podpis další člen správní rady.
10. Předseda je oprávněn určit a pověřit k jednání za nadaci ředitele či další osobu nebo osoby jako
její zástupce.
11. Správní rada jako statutární orgán nadace rozhoduje ve všech věcech, které tento statut nebo
zákon nesvěří jinému orgánu nadace.
12. Správní rada může přijímat rozhodnutí hlasováním per rollam. Při rozhodování per rollam
zašle předseda správní rady nebo z jeho pokynu jiný člen správní rady členům správní rady
materiál, o němž má správní rada rozhodnout včetně návrhu požadovaného rozhodnutí, poštou,
faxem nebo elektronickou poštou. Doručení musí být prokazatelné. Člen správní rady zašle své
rozhodnutí předsedovi správní rady ve stanovené lhůtě. Rozhodnutí per rollam je přijato, sdělíli ve stanovené lhůtě svůj souhlas nadpoloviční většina členů správní rady. Na nejbližším
zasedání správní rady je předseda správní rady nebo jím pověřený člen povinen informovat
správní radu o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi zasedáními správní
rady.

Článek VII
Revizor
1.
2.
3.
4.
5.

Revizora volí správní rada.
Funkční období revizora je pětileté.
Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady nadace.
Revizor může být do své funkce zvolen opětovně. Zápisy revizora jsou v jednou stejnopise
předávány předsedovi správní rady a v jednom stejnopise uloženy v dokumentaci nadace
po celou dobu její existence.
Revizor vykonává působnost podle § 370 zákona č. 89/2012 Sb.

Článek VIII
Ředitel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ředitele jmenuje správní rada.
Ředitel může na základě plné moci udělené předsedou správní rady jednat jménem nadace
ve všech otázkách v rámci svého zmocnění.
Ředitel je ze své činnosti odpovědný správní radě.
Ve vztahu k zaměstnancům nadace vystupuje ředitel jako vedoucí pracovník.
Ředitel se účastní jednání správní rady nadace s hlasem poradním a má právo požádat předsedu
správní rady o mimořádné svolání tohoto orgánu.
Funkce ředitele je neslučitelná s funkcí člena správní rady a s funkcí revizora.

Článek VIX
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada.
Žadatel o nadační příspěvek na projekt musí předložit řádně vyplněný formulář vydaný správní
radou, v němž vysvětlí celkový záměr a smysl projektu a jeho přínos ve smyslu poslání nadace,
doloží rozpočet projektu a způsob jeho financování s uvedením požadované formy a hodnoty
podpory projektu ze strany nadace a z dalších zdrojů, u nichž uvede i to, zda jsou již zajištěny
nebo je o ně žádáno. Popis projektu musí rovněž obsahovat návrh způsobu kontroly užití
prostředků poskytnutých na projekt a způsobu zhodnocení jeho přínosů pro účel, k němuž
projekt slouží.
Žadatel o nadační příspěvek poskytovaný formou stipendia musí předložit řádně vyplněný
formulář vydaný správní radou, v němž zdůvodní potřebu stipendia a vysvětlí jeho užití
a nabídne způsob kontroly užití stipendia v souladu s posláním nadace a s účelem, na nějž bylo
stipendium určeno.
Žadatel o nadační příspěvek poskytovaný formou krátkodobé sociální podpory musí předložit
řádně vyplněný formulář vydaný správní radou, v němž popíše svoji situaci a vysvětlí důvody,
pro než žádá o podporu, popíše účel využití podpory a nabídne způsob kontroly užití podpory
v souladu s posláním nadace a s účelem, na nějž bylo stipendium určeno.
Nadace je oprávněna uzavírat o poskytnutí nadačních příspěvků smlouvy, v nichž se žadatel
zaváže vrátit poskytnuté prostředky nebo uhradit nadaci odpovídající hodnotu nefinančního
plnění, pokud nebude schopen zajistit užití nadačního příspěvku v souladu s určeným účelem
nebo pokud bude prokázáno, že nadační příspěvek nebyl užit v souladu s podmínkami smluvně
stanovenými.
Správní rada je ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku oprávněna požadovat, aby
příjemce v publikacích, propagačních materiálech a dalších mediálních dílech souvisejících
s využitím nadačního příspěvku poskytnutého Linhartovou nadací uváděl skutečnost
o poskytnutí příspěvku nadací.
V případě poskytování stipendií a krátkodobých sociálních podpor na dobu delší než 5 měsíců
je správní rada oprávněna určit zkušební dobu v délce do 3 měsíců, během které příjemce
nadačního příspěvku musí prokázat řádné užívání tohoto příspěvku v souladu s účelem
a smluvně stanovenými podmínkami. Při nesplnění těchto podmínek je správní rada oprávněna
rozhodnout o přerušení výplat stipendia nebo krátkodobé sociální podpory.
Správní rada je oprávněna zrušit poskytování výplaty stipendií nebo krátkodobých sociálních
podpor také v případě, že bude revizorem prokázáno, že uživatel nadačního příspěvku neplní
své závazky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku či jinak svým jednáním
závažným způsobem poškozuje dobré jméno nadace.
Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

Článek X
Vedlejší činnost nadace
Vedlejší činnost nadace se nevylučuje, nadace je oprávněna vykonávat i další činnost vedoucí
k naplnění účelu nadace a úhradě nákladů pro její správu, včetně poskytování nebytových prostor
do dalšího užívání třetím osobám.

Článek XI
Výroční zpráva
1.
2.

Nadace vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. června.
Výroční zpráva bude uložena ve Sbírce listin u rejstříkového soudu.

Článek XII
Závěrečná ustanovení
1.
2.

Tento statut byl schválen na zasedání správní rady nadace dne 18. 4. 2017 a plní současně
funkci nadační listiny, čímž se nahrazuje statut nadace – zřizovací listina ze dne 13. 11. 1998.
Měnit statut včetně změny účelu nadace přísluší výlučně správní radě nadace.
Tento statut byl schválen správní radou dne 18. 4. 2017.

Členové správní rady:
Jan Mayer, dat. nar. 26. prosince 1954
trvalý pobyt: V Chaloupkách 75, 252 31 Všenory
Martin Vitouš, dat. nar. 1. června 1958
trvalý pobyt: Zelená 1606/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
Vladimír de Abreu e Lima, dat. nar. 30. ledna 1963
trvalý pobyt: Buš č. 3, Slapy n/Vlt., Praha - západ
Daniel Bergmann, dat. nar. 26. září 1962
trvalý pobyt: Zelená 1606/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
Petr Pištěk, dat. nar. 13. března 1953
trvalý pobyt: Ovenecká 330/44, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Tomáš Skalický, dat. nar. 15. ledna 1953
trvalý pobyt: Kafkova 586/13, Dejvice, 160 00 Praha 6

