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Statut Nadace pro Jihočeské cyklostezky 
(§ 4 zákona č. 227/1997 Sb.) 

(ve znění změn provedených rozhodnutím Správní rady nadace dne 17. května 2012) 

 
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 708 906 50, 

zastoupený PhDr. Janem Stráským, ředitelem KÚ JK, 

 

Jihočeská centrála cestovního ruchu, Přemysla Otakara II., 1,2, 370 92 České Budějovice, 

IČO 600 764 53 

zastoupená Jitkou Fatkovou, ředitelkou, 

 

ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 255/77, 370 21 České Budějovice, IČO 251 712 16 

zastoupený Ing. Františkem Lafatou, členem představenstva 

 

a 

 

města (zastoupená statutárními zástupci): 

Blatná    T.G. Masaryka 322   38801 Blatná    00250996 

Ing. Jiří Mikeš 

 

České Budějovice  Nám. Přemysla Otakara II. 1  37092 České Budějovice  00244732 

doc. RNDr. Miroslav Tetter,CSc 

 

Český Krumlov  náměstí Svornosti 1   38118 Český Krumlov   00245836 

JUDr. František Mikeš 

 

České Velenice  Revoluční 228    37810 České Velenice   00246433 

Ing. Jaromír Slíva 

 

Dačice    Krajířova 27/I    38013 Dačice    00246476 

MVDr. Ludvík Fabeš 

 

Hluboká nad Vltavou  Masarykova 36   37341 Hluboká n. Vlt.   00244899 

Ing. Tomáš Jirsa 

 

Jindřichův Hradec  Klášterská 135/II   37722 Jindřichův Hradec  00246875 

Ing. Karel Matoušek 

 

Kaplice   Náměstí 70    38241 Kaplice    00245941 

Ferdinand Jiskra 

 

Lomnice nad Lužnicí  náměstí 5. května 130   37816 Lomnice n. Luž.   00247022 

Karel Zvánovec 

 

Milevsko   nám. E. Beneše 420   39916 Milevsko             00249831 

Mgr. Ivana Stráská 

 

Nová Včelnice   Komenského 386   37842 Nová Včelnice   00247146 

Jaroslav Hřebík 

 

Nové Hrady   Náměstí republiky 46   37333 Nové Hrady   00245267 

Ing. František Štangl 
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Písek    Velké náměstí 114   39719 Písek   00249998 

JUDr. Luboš Průša 

 

Prachatice   Husova 103    38301 Prachatice  00250627 

Ing. Jan Bauer 

 

Rudolfov   Hornická 1/II    37371 Rudolfov  00245381 

Ing. Miloslav Hroch 

 

Sezimovo Ústí   Dr. E. Beneše 21   39101 Sezimovo Ústí  00252859 

Jiří Peterka 

 

Soběslav   Náměstí Republiky 59/I ,  39201 Soběslav  00252921 

Ing. Jindřich Bláha 

 

Trhové Sviny   Náměstí 32    37417 Trhové Sviny  00245551 

Ing. Radislav Bušek 

 

Třeboň   Masarykovo nám. 20   37901 Třeboň   00247618 

Ing. Jiří Houdek 

 

Týn nad Vltavou  Náměstí Míru 2   37501 Týn nad Vltavou 00245585 

Mgr. Karel Hájek 

 

Velešín   Náměstí J.V.Kamarýta  76  38232 Velešín   00246174 

Mgr. Josef Klíma 

 

Veselí nad Lužnicí  Náměstí T.G.Masaryka  26  39181 Veselí n. Luž.  00253081 

Petr Hynek 

 

Vimperk   Steinbrenerova 6   38517 Vimperk   00250805 

Stanislava Chumanová 

 

 

(dále jen „zřizovatelé“) 

 

zřídili nadační listinou ze dne 31.3.2004 za účelem dosažení obecně prospěšného cíle v 

souvislosti s podporou cyklistiky a cykloturistiky, především s ohledem na koordinaci aktivit 

v dané oblasti, údržbu a zkvalitňování stávajících stezek a tras pro cyklisty včetně 

doplňkového mobiliáře a výstavbu nových stezek a tras nadaci s názvem „Nadace pro 

Jihočeské cyklostezky“ (dále jen „nadace“). 

 

Dnem 24.11.2004 byla tato nadace zapsána do nadačního rejstříku. 

 

K úpravě právních poměrů nadace vydává její správní rada podle § 4 zákona č. 227/1997 Sb. 

tento 

 

s t a t u t: 
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Část I. 

Úvodní ustanovení 

 

Čl. 1 

Název nadace 

 

Název nadace zní: „Nadace Jihočeské cyklostezky“. 

 

Čl. 2 

Sídlo nadace 

 

Sídlo nadace je na adrese B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice. 

 

Čl. 3 

Právní poměry nadace 

 

Nadace je právnickou osobou; její právní poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o 

nadacích, nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, dalšími 

obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a tímto statutem. 

 

Čl. 4 

Územní působnost nadace 

 

Nadace vyvíjí svoji činnost na území Jihočeského kraje. Pokud je to třeba k plnění jejích 

úkolů, může nadace realizovat své záměry i mimo Jihočeský kraj. 

 

Čl. 5 

Účel nadace 

 

Nadace byla zřízena za účelem dosažení obecně prospěšného cíle v souvislosti s podporou 

cyklistiky a cykloturistiky, především s ohledem na koordinaci aktivit v dané oblasti, údržbu a 

zkvalitňování stávajících stezek a tras pro cyklisty včetně doplňkového mobiliáře a výstavbu 

nových stezek a tras. 

 

Čl. 6 

Činnost nadace 

 

K dosažení uvedeného účelu bude nadace zejména: 

a) soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadace, 

b) organizovat a finančně zajišťovat plánování, vyhledávání a vytyčování 

    cyklostezek, 

c) rozvíjet vzájemnou spolupráci s organizacemi obdobného zaměření, 

d) koordinovat jednotlivé projekty realizované v předmětném územním obvodu, 

e) vlastními prostředky se účastnit na výstavbě nových cyklostezek, 

f) participovat na akcích ke zvyšování bezpečnostních standardů v dopravě, 

g) podporovat rozvoj mobiliáře a doplňkové infrastruktury pro cyklistiku, 

h) aktivně vystupovat ve vztahu k rozhodujícím subjektům v dané oblasti, 

i) informovat veřejnost o projektech a projektových záměrech. 
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Část II. 

Majetek nadace 

 

Čl. 7 

Zdroje nadace 

 

Prostředky pro realizaci svého účelu a zajištění své činnosti, jak jsou shora uvedeny, bude 

nadace získávat zejména z následujících zdrojů: 

a) příspěvky zřizovatelů a smluvních partnerů   

b) dary právnických a fyzických osob věnované nadaci, 

c) dotace a granty z veřejných zdrojů, 

d) příjmy plynoucí z výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku nadace 

e) další zákonem dovolené příjmy. 

 

Čl. 8 

Používání prostředků nadace 

 

Prostředků nadace lze použít pouze k realizaci účelu nadace uvedenému v čl. 5, a to zejména 

na: 

a) příspěvky a finanční zajištění činnosti nadace uvedené v čl. 6, 

b) odměny za práci na základě objednávky, 

c) náhrady cestovních a dalších nutných výloh členů správní rady, dozorčí rady, 

    pracovních skupin, jakož i prezidenta nadace a ředitele nadace, 

d) odměny za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady,  

e) odměny členů pracovních skupin a mzdy zaměstnanců. 

 

Čl. 9 

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 

 

     1. Nadační příspěvky se poskytují fyzickým a právnickým osobám na projekty, které 

         jsou v souladu s účelem nadace. 

     2. Výběrová řízení na poskytnutí nadačního příspěvku vyhlašuje správní rada nejméně 

          jednou ročně zveřejněním na internetové stránce nadace. 

     3. Žadatelé o příspěvek podávají své žádosti ve lhůtě do jednoho měsíce od zveřejnění 

         výzvy k podávání žádostí. 

    4. Zaslané žádosti jsou do jednoho měsíce od uzávěrky pro předkládání projektů 

        překontrolovány ředitelem z hlediska formálních požadavků. Formálně vyhovující 

        žádosti hodnotí pracovní skupiny nadace na svém společném zasedání. Společné 

        zasedání pracovních skupin doporučí vhodné projekty ke schválení správní radě 

        nejpozději do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem nadace. Správní rada 

        rozhodne nejpozději do jednoho měsíce od doporučení vhodných projektů. 

    5. Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě darovací smlouvy. 

    6. Bližší podmínky pro poskytování nadačních příspěvků si může upravit správní rada. 

        Tyto podmínky budou zveřejněny na internetové stránce nadace. 

    7. Nadace si vyhrazuje právo na předchozí, průběžnou i závěrečnou kontrolu projektu, na 

        který je žádáno o nadační příspěvek. 
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Část III. 

Orgány nadace 

 

Čl. 10 

Správní rada 

 

  1. Správní rada je statutárním orgánem nadace; spravuje majetek nadace, řídí její činnost 

      a rozhoduje o všech dalších záležitostech nadace s výjimkou těch, které jsou svěřeny 

      do působnosti jiného subjektu. 

  2. Do výlučné působnosti správní rady náleží zejména: 

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, 

e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady na základě návrhů zřizovatelů a 

    rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, přestane-li 

    splňovat podmínky členství nebo funkce; z členů správní rady volit a 

    odvolávat jejího předsedu a tři místopředsedy, 

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

g) schvalovat mimořádné odměny členům pracovních skupin a mzdy zaměstnanců, 

h) rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního jmění, za podmínek stanovených 

    tímto zákonem, 

i) schvalovat Plán rozvoje infrastruktury pro cyklistiku jako strategický 

   dokument rozvoje nadace, 

j) rozhodovat o obsazení funkce prezidenta nadace, jakž i funkce ředitele a dalších   

zaměstnanců nadace. 

  3. Funkční období správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena správní rady je 

       možné. 

  4. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho 

      funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena; jeho funkční 

      období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve 

      správní radě zaniklo. 

  5. Správní rada nadace má 12 členů. 

  6. Členem správní rady může být pouze osoba, u které je nade vší pochybnost důvodné 

      se domnívat, že bude aktivně vystupovat při realizování účelu nadace. Tuto podmínku 

      zpravidla bude splňovat osoba, která se účelu nadace věnovala již před jejím 

      založením. 

  7. Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň jedné poloviny jejích členů. K 

      rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je 

      hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

      předsedajícího. 

  8. V případech hodných zvláštního zřetele může předseda správní rady na návrh ředitele 

       vyhlásit hlasování elektronickou formou. K rozhodnutí správní rady formou 

       elektronického hlasování je potřeba výslovného souhlasu většiny jejích členů. 

       Započítávají se pouze hlasy odeslané z elektronické adresy evidované v seznamu 

       vedeném ředitelem nadace. Lhůtu pro vyjádření v rámci elektronického hlasování 

       stanovuje předseda správní rady. Tato lhůta nesmí činit méně jak 8 hodin a více jak 48 

       hodin. 
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9. Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce 

10. Členství ve správní radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) úmrtím, 

c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li 

    závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, nadační listinu nebo statut 

    nadace, 

d) odstoupením. 

11. Členství ve správní radě rovněž zaniká odvoláním správní radou na návrh zřizovatele. 

      Tento návrh nemusí být zdůvodněn. 

 

Čl. 11 

Jednání jménem nadace 

 

  1. Jménem nadace jednají společně dva členové správní rady, z nichž jeden je vždy 

      předsedou správní rady a jeden místopředsedou správní rady. 

  2. Podepisování za nadaci se děje tak, že k názvu nadace připojí své podpisy předseda 

      správní rady a místopředseda správní rady. 

  3. Ředitel nadace je oprávněn jednat za nadaci v  rozsahu zmocnění uděleného správní       

      radou. 

  4. Jakákoli další osoba je oprávněná jednat jménem nadace pouze na základě písemného 

      zmocnění uděleného správní radou. Takovou osobou se rozumí především členové 

      pracovních skupin. 

 

Čl. 12 

Dozorčí rada 

 

  1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. 

  2. Dozorčí rada zejména: 

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků 

    a správnost účetnictví vedeného nadací, 

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, 

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

                listinou a statutem nadace, 

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. 

  3. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména 

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace, 

b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace, pokud 

tak neučiní předseda správní rady. 

  4. Dozorčí rada má tři členy, z nichž volí svého předsedu. 

  5. Dozorčí rada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň jedné poloviny jejích členů. K 

      rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je 

      hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

      předsedajícího. 

  6. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být 

      uděleno slovo, pokud o to požádají. 

  7. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, 
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      která je oprávněna jednat jako zástupce nadace. 

Část IV. 

Prezident nadace, ředitel nadace, pracovní skupiny 

 
Čl. 13 

Prezident nadace 

 

  1. Prezident nadace reprezentuje nadaci navenek, zaštiťuje činnost nadace a přispívá 

       k informování veřejnosti o její činnosti. 

  2. Prezident nadace má právo účastnit se jednání správní rady, dozorčí rady a 

      pracovních skupin s hlasem poradním. Kdykoli požádá o slovo, musí mu být uděleno. 

  3. Prezident nadace je čestná funkce. 

 

Čl. 14 

Ředitel nadace 

 

  1. Ředitel nadace vykonává správu nadace v období mezi jednáními správní rady. 

  2. Ředitel nadace je odpovědný za zpracování a aktualizaci Plánu rozvoje infrastruktury 

      pro cyklistiku. 

  3. Ředitel nadace se účastní jednání správní rady, dozorčí rady a pracovních skupin 

      s hlasem poradním. 

  4. Ředitel nadace předkládá správní radě měsíční zprávu o činnosti nadace. 

  5. Ředitel nadace zajišťuje chod kanceláře nadace. 

  6. Ředitel jedná za nadaci v souladu se zmocněním uděleným správní radou. 

  7. Ředitel nadace je zaměstnancem nadace. 

 

Čl. 15 

Pracovní skupiny 

 

  1. Pracovní skupiny jsou poradním orgánem ředitele nadace. 

  2. Pracovní skupiny připravují podklady pro práci ředitele nadace a pro jednání správní 

       rady. 

  3. Členové pracovních skupin jsou jmenováni a odvoláváni ředitelem nadace. Ředitel  

      nadace vede seznam pracovních skupin a jejich členů. 

  4. Pracovní skupina je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň jedné třetiny jejích 

      členů. K zaujmutí stanoviska pracovní skupiny je potřeba souhlasu nadpoloviční 

      většiny přítomných členů. Při zaujímání stanoviska je hlasovací právo členů pracovní 

      skupiny rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

  5. Pracovní skupina zasedá podle potřeby. 
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Část V. 

Informování o činnosti 

 

Čl. 16 

Informování veřejnosti o činnosti nadace 

 

  1. Informování veřejnosti o činnosti nadace zajišťuje ředitel nadace v souladu se 

      stanovisky správní rady a aktivitami prezidenta nadace. 

  2. Informování veřejnosti probíhá zejména formou zveřejňování všech relevantních 

      materiálů na internetové stránce nadace, dále pak formou standardních informačních 

      kanálů. 

 

Čl. 17 

Výroční zpráva 

 

  1. Nadace zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30. června 

       následujícího kalendářního roku. Za zpracování výroční zprávy je odpovědný ředitel 

       nadace. 

  2. Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v § 25 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb. 

 

Čl. 18 

Spolupráce s veřejností 

 

  1. Za účelem spolupráce s nejširší veřejností zřizuje nadace kancelář, která je minimálně 

       jeden den v týdnu otevřena pro veřejnost. 

  2. Osoba, která projeví zájem předložit návrh na jednání pracovní skupiny má právo, 

       pokud bude tento návrh zařazen do programu, vystoupit při jednání pracovní skupiny s 

       jeho stručným odůvodněním. 

 

Čl. 19 

Vedení účetnictví 

 

Nadace vede účetnictví podle § 24 zákona č. 227/1997 Sb. 

 

 

 

 

Část VI. 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

 

Čl. 20 

Změna statutu 

 

O změnách tohoto statutu rozhoduje správní rada, a to třípětinovou většinou všech hlasů. 

 

Čl. 21 

Pravidlo pro omezení nákladů nadace 

 

Celkové roční náklady nadace související s její správou nesmějí převýšit 50 % hodnoty ročně 

poskytnutých nadačních příspěvků k 31. prosinci téhož roku. 
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Čl. 22 

Zrušení a zánik nadace 

 

  1. Nadace se zrušuje: 

a) dosažením účelu, pro který byla zřízena, dnem uvedeným v rozhodnutí správní 

                rady o dosažení účelu nadace, 

b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací dnem uvedeným ve 

                smlouvě o sloučení, 

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

    jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro 

     nedostatek majetku. 

  2. Likvidace nadace probíhá podle § 9 zákona č. 227/1997 Sb. 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 17. května 2012. 

 

 

 


