
 

Správní rada Nadace 17. listopadu dne 28. června 2018  schválila po předchozím souhlasu dozorčí rady Nadace 
17. listopadu v souladu s ustanovením  § 314 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  následující 
změnu statutu v plném znění tak, že Statut Nadace 17. listopadu ze dne 12. října 1998 se mění a nahrazuje tímto 
úplným zněním: 

 

 

 

STATUT 
NADACE 17. LISTOPADU 

 
I. 

Název, sídlo a působnost nadace 
 

1. NADACE 17. LISTOPADU (dále jen „Nadace“) je fundací, založenou na podporu 
vzdělávání s působností na území České republiky.  

2. Sídlo Nadace je na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, Praha 
6, Thákurova 7/2077, PSČ 166 29.  

3. Nadace vznikla dne 27. dubna 1992 a byla zaregistrována u Obvodního úřadu pro Prahu 6 
pod č.j. 21/7/N/92. IČ Nadace je 47608421. Nadace byla řízena na dobu neurčitou. 

4. Rozhodnutím valné hromady ze dne 12. října 1998 se Nadace transformovala podle 
zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech  a byla zapsána ke dni 20. ledna 
1999 do nadačního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl N, 
vložka 85. 

 
II. 

Účel nadace 
 
Účelem Nadace je zpřístupnit studium bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze nadaným studentům ze sociálně slabších vrstev. 
Vybraným studentům umožnit formou stipendia nebo jednorázových příspěvků věnovat se 
prezenčnímu nebo kombinovanému studiu včetně podpory zahraničních pobytů a stáží. 

III. 
Majetek nadace a nadační kapitál  

 
1. Majetek Nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek Nadace. 
2. Co tvoří nadační jistinu, nelze zastavit, ani nijak použít k zajištění dluhu. 
3. Nadace může získat majetek v podobě zejména: 

a) nadačních darů  
b) dědictví 
c) výnosů z nadačního jmění 
d) výnosů z ostatního majetku. 

 
 

4. Nadační kapitál jako peněžní vyjádření nadační jistiny činí =1 000 000,- Kč= (slovy: 
jeden milion korun českých) a je tvořen peněžními vklady zakladatelů.  

5. Ostatní majetek Nadace může být tvořen zejména peněžitými prostředky, cennými papíry, 
nemovitými i movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými 
hodnotami, na nichž neváznou zástavní práva. 
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IV. 
Orgány nadace 

 
1. Statutárním orgánem Nadace je správní rada. Správní rada spravuje majetek Nadace, řídí 

činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadace.  
2. Do výlučné působnosti správní rady náleží: 

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,  
b) schvalovat rozpočet a jeho změny, 
c) schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu, 
d) rozhodovat o sloučení, 
e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady, 
f) rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo člena dozorčí rady, přestane-li 

splňovat podmínky členství, 
g) z členů správní rady volit a odvolávat předsedu, 
h) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní a dozorčí rady, 
i) rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu. 

3. Počet členů správní rady je devět. 
4. Člen správní rady musí splňovat předpoklady podle ustanovení § 363 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“). 
5. Funkční období členů správní rady je pětileté. Opětovné zvolení za člena správní rady je 

možné. 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.  

6. Správní rada volí ze svých členů předsedu. Funkční období předsedy je pětileté. 
7. Předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady svolává a řídí jednání správní 

rady. K rozhodnutí správní rady je potřebná většina hlasů všech členů. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedajícího.  

8. Členství ve správní radě zaniká: 
a) uplynutím funkčního období, 
b) úmrtím, 
c) odvoláním za podmínek stanovených zákonem,  
d) odstoupení formou písemného prohlášení člena. 

9. Správní rada je povinna rozhodnout o odvolání člena do jednoho měsíce ode dne, kdy se o 
důvodu jeho odvolání dozvěděla, nejpozději však do 6 měsíců, kdy tento důvod nastal. 
Pokud v této lhůtě správní rada nerozhodne, rozhoduje o odvolání soud, za podmínek 
stanovených zákonem. 

10. Správní rada může rozhodovat o všech záležitostech i formou „per rollam“. 
 
 
 
 

V. 
Dozorčí rada 

 
1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem nadace. Dozorčí rada má 3 členy. 
2. Dozorčí rada zejména: 
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a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s nadační 
listinou i Statutem, 

b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, 
c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, 
d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, příp. mimořádnou účetní 

závěrku, 
e) vyjadřuje se k výroční zprávě a 
f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní 

činnosti. 
3. Členství v dozorčí radě zaniká obdobně jako u správní rady podle čl. IV., odst. 8 tohoto 

Statutu.  
4. Členy dozorčí rady volí a odvolává správní rada obdobně jako u členů správní rady. 

Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. 
5. Dozorčí rada zastupuje Nadaci proti členu správní rady, jakož i v každé záležitosti, kdy 

zájem členů správní rady odporuje zájmům Nadace. Za tím účelem pověří dozorčí rada 
jednoho ze svých členů. 

6. Dozorčí rada může rozhodovat o všech záležitostech i formou „per rollam“. 
7. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu. Funkční období předsedy je pětileté. 

 
VI. 

Nadační příspěvek 
 
1. Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem stanoveným v čl. II. tohoto 

Statutu a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace. 
2. Náklady související se správou nadace vede Nadace odděleně od nadačních příspěvků. 
3. Kdo přijal nadační příspěvek, může jej použít jen ve shodě s ujednanými podmínkami; 

Nadaci na požádání prokáže, jak jej použil. Kdo použil nadační příspěvek v rozporu 
s ujednanými podmínkami, vrátí jej Nadaci jako bezdůvodné obohacení. 

 
 

VII. 
Podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku 

 
1. Nadační příspěvek lze poskytnout prostřednictvím stipendií a finančních příspěvků 

z prostředků Nadace za následujících podmínek: 
 

A) Stipendia  
1.1. Stipendia lze poskytnout jen studentům FSv ČVUT, kteří studují program 

bakalářský, magisterský nebo doktorský formou prezenčního nebo kombinovaného 
studia, a to 
a) nejdříve od třetího semestru tohoto studia, 
b) těm, kteří ukončí studium příslušných dvou semestrů podle doporučeného 

časového plánu studia, 
c) těm, co dosáhnou váženého studijního průměru do 1,5 včetně za předchozí 

všechny ukončené semestry. 
Podmínky a) až c) se ověřují jen u studentů bakalářských a magisterských studijních 
programů; u doktorského studia se nahrazují ročním hodnocením doktoranda za 
předcházející akademický rok a stipendium lze poskytnout nejdříve po úspěšném 
vykonání státní doktorské zkoušky s výsledkem „prospěl s vyznamenáním“. 

1.2. Při projednání žádosti se může přihlédnout k sociálním poměrům v rodině žadatele. 
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1.3. Stipendium se přiznává vždy na akademický rok a je vyplaceno jednorázově na 
bankovní účet žadatele, vždy po provedení zápisu do dalšího semestru studia, 
nerozhodne-li správní rada jinak.  

1.4. Minimální a maximální výše stipendia není předem určena, řídí se rozhodnutím a 
finančními možnostmi Nadace. Výše stipendia v příslušném akademickém roce je 
určená podmínkami příslušného výběrového řízení a konečným rozhodnutím 
Nadace. 

1.5. Stipendium se poskytuje na základě písemné žádosti studenta na období příslušného 
akademického roku. 

1.6. Podmínkou pro projednání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku je kladné 
stanovisko proděkana pro pedagogickou činnost resp. proděkana pro vědu a výzkum 
FSv ČVUT. 

 
B) Jednorázové příspěvky 
1.7. Studentům nebo novým absolventům lze poskytovat také jednorázově finanční 

příspěvky, splní-li některou z následujících podmínek: 
a) zpracují vynikající bakalářskou nebo magisterskou závěrečnou práci a dosáhli 

současně velmi dobrých studijních výsledků (za celou dobu studia měli vážený 
studijní průměr do 1,5 včetně) 
a úspěšně obhájí v akademickém roce, který je specifikován v podmínkách 
výběrového řízení, 

b) zpracují a úspěšně obhájí doktorskou disertační práci v akademickém roce, který 
je specifikován v podmínkách výběrového řízení, 

c) dosáhnou vynikajících výsledků v rámci SVOČ (studentská vědecká a odborná 
činnost) konané v příslušném akademickém roce. 

1.8. Podmínkou pro projednání poskytnutí jednorázového příspěvku je doporučení 
komise pro obhajobu bakalářských, diplomových nebo doktorských disertačních 
prací, případně návrh příslušného proděkana, popř. návrh hodnoticí komise SVOČ. 

1.9. Minimální a maximální výše příspěvku není předem určena, závisí na rozhodnutí 
správní rady a finančních možnostech Nadace. 

2. O poskytování stipendií a jednorázových příspěvků rozhoduje výhradně správní rada 
průběžně a to buď na svém zasedání, nebo formou „per rollam“  

3. Žádosti o poskytnutí stipendia nebo návrhy na jednorázové příspěvky se podávají na 
předepsaném formuláři (s doložením podmínek výše uvedených) způsobem a v termínech 
stanovených v podmínkách výběrové ho řízení pro příslušný akademický rok. 

4. Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo 
která je zaměstnancem Nadace, ani osobě jim blízké. 

5. Správní rada má právo kontroly, jak je nadačních příspěvků využíváno.  
6. Správní rada vyhlásí pro každý akademický rok výběrové řízení s podmínkami, ve kterých 

budou uvedeny zejména: 
a) celková výše finančních prostředků určená na nadační příspěvky daná rozpočtem, 
b) upřesněný studijní průměr nutný pro udělení nadačního příspěvku, 
c) případné další podmínky pro udělení nadačního příspěvku, 
d) termín pro podávání žádostí nebo návrhů, 
e) náležitosti žádosti nebo návrhu a způsob podání, 
f) datum a způsob zveřejnění výsledků výběrového řízení, 
g) termín a způsob výplaty nadačních příspěvků, 
h) způsob kontroly využívání nadačních příspěvků. 

 
VIII. 
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Náklady související se správou nadace 
Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit částku ve výši 5 % 
z celkové hodnoty majetku Nadace podle stavu k 31. prosinci příslušného kalendářního 
roku. 

 
IX. 

Účetnictví a výroční zpráva 
1. Nadace vypracovává výroční zprávu ve lhůtě do 6 měsíců po skončení kalendářního roku. 
2. Výroční zpráva musí obsahovat přehled o veškeré činnosti Nadace za příslušné období,  

zhodnocení této činnosti,  a další náležitosti stanovené v § 358 zákona. 
3. Nadace uveřejní výroční zprávu do třiceti dnů od jejího schválení správní radou a 

zpřístupní ji také ve svém sídle. 
 

X. 
Zrušení nadace s likvidací 

 
1. Bylo-li dosaženo účelu, pro který byla Nadace založena, je nadace zrušena a správní rada 

zvolí likvidátora. 
2. Soud zruší Nadaci s likvidací na návrh osoby, která na tom má právní zájem, nebo i bez 

návrhu, jestliže nadace neposkytuje nadační příspěvky déle než dva roky, aniž pro to má 
vážný důvod, nebo nadační jistina nepřináší žádný výnos po dobu delší než dva roky, 
případně z dalších důvodů uvedených v § 377 zákona. 

 
XI. 

Přeměna nadace 
O fúzi sloučením Nadace s jinou nadací, anebo o změně právní formy Nadace na nadační 
fond rozhoduje správní rada za splnění podmínek stanovených v § 382 a násl. zákona.  
 

XII. 
Zastupování a podepisování 

Za Nadaci jednají samostatně předseda správní rady nebo jiný člen správní rady. 
Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadace připojí svoje 
podpisy společně předseda správní rady a další člen správní rady. 

 
 XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

Tento Statut Nadace 17. listopadu byl schválen správní radou po předchozím souhlasu dozorčí 
rady dne 28. června 2018 a nahrazuje Statut Nadace 17. listopadu ze dne 12. října 1998 
v plném rozsahu. 

 
 
 
 

        prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.              doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. 
              předseda správní rady         člen správní rady 
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