
Statut
Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY

ve znění dodatků 

Preambule
Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována 
Obvodním úřadem v Praze 9 pod čj. 88/97. Nadace se rozhodla dne 27. 2. 1998 v souladu s § 35 
odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb. pro zachování právní formy nadace a jako nadace požádat o zápis do 
nadačního rejstříku.

Čl. I
Název a sídlo nadace

1. Název nadace zní: Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY (dále jen "nadace")
2. Sídlo nadace je: Smržovka, pošta Tanvald, Hlavní 91, PSČ 468 41
3. IČ nadace: 63836831

Čl. II
Zřizovatelé nadace

Zřizovateli nadace jsou: Vladimír Mocek, r. č. 610806/1528, 
trvalé bydliště U vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3
Daniel Hejzlar, r. č. 681006/0510
trvalé bydliště Římská 43, 120 00 Praha 2

Čl. III
Účel nadace

Nadace Mezinárodní potřeby (dále jen nadace) je českou křesťanskou organizací. Jejím účelem je 
podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou 
činnost v ČR i v zahraničí.
Nadace úzce spolupracuje s mezinárodním společenstvím I.N. NETWORK, které vzniklo na Novém 
Zélandu v r. 1974 a je zároveň autorizovaným autonomním národním úřadem tohoto společenství. 
Nadace dosahuje svých cílů v České republice partnerskou spoluprací s neziskovými organizacemi, 
které svým charakterem a činností naplňují účel nadace. V zahraničí spolupracuje s místními 
pobočkami I.N. Network.  

Čl. IV
Výše nadačního jmění

Výše nadačního jmění: 30 487 840 Kč

Výčet majetku:

2 758 790 kusů podílových listů Fondu smíšeného (FSM) společnosti ČP Invest, nám. Hrdinů 1635/4, 
140 21 Praha 4 v hodnotě 4 027 281 Kč.
11 648 745 Kč: podílové listy v počtu 11 071 812 kusů Růstového fondu nadací, spravovaného 
společností Pioneer investiční společnost, a. s., IČ 63078295, se sídlem Karolínská 650/1, 186 00
Praha 8.



15 121 400 Kč: podílové listy v počtu 14 257 233 kusů Balancovaného fondu nadací, spravovaného 
společností Pioneer investiční společnost, a. s., IČ 63078295, se sídlem Karolínská 650/1, 186 00
Praha 8.

Čl. V
Finanční zdroje nadace

1. Finančními zdroji nadace jsou kromě výnosů z nadačního jmění též jednorázové a pravidelné dary 
fyzických nebo právnických osob, dědictví a výtěžky veřejných sbírek. Dalšími zdroji mohou být 
dotace nebo příspěvky ze státního rozpočtu ČR a fondů založených zvláštními zákony.
2. Finanční prostředky nadace jsou uloženy na peněžním účtu, který je založen u zvoleného peněžního 
ústavu. Majetek nadace slouží k uskutečňování jejích cílů. Finanční prostředky jsou účelově vázány a 
budou čerpány v souladu s rozpočtem nadace.

Čl. VI
Správní rada

1. Správní rada má tři či více členů. Členství v ní je čestné a nezastupitelné.
2. Členy správní rady jsou:

Ing. Jaroslav Pleva, r. č. 550720/0050
trvalé bydliště: Pod Oborou 1022, 293 06 Kosmonosy
Ing. Miloš Rauš , r. č. 651110/0398 
trvalé bydliště: Brožíkova 4, 638 00 Brno
Jiří Krejčí, r. č. 470911/185
trvalé bydliště: Nám. Konečného 5, 602 00 Brno
MUDr. Martin Zavadil, r. č. 721129/3859
trvalé bydliště: Sluneční 489, 293 01 Mladá Boleslav

3. Funkční období členů správní rady je tříleté.
4. Správní rada volí ze svého středu předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní 
rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně 
třetina členů správní rady nebo dozorčí rada.
5. Členství ve správní radě zaniká písemnou rezignací, odvoláním 3/5 většinou členů správní rady 
nebo úmrtím.
6. Správní rada je usnášeníschopná, je-li řádně svolanému zasedání přítomna alespoň polovina jejích 
členů.
7. K rozhodnutí správní rady o sloučení nadace je třeba souhlasu dvou třetin všech členů správní rady. 
V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů. 
Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
8. V právních vztazích jedná a podepisuje jménem nadace předseda správní rady samostatně, ve 
věcech s majetkovým závazkem nadace nad 100 000 Kč společně s dalším členem správní rady. Při 
své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, statutem nadace a jejími vnitřními předpisy. 
Odpovídá za vedení účetního stavu majetku nadace a vypracovává výroční zprávu o činnosti nadace.
9. Správní rada je zástupcem nadace na veřejnosti. V zahraničí jedná správní rada ve spolupráci 
s příslušnými orgány I.N. Network. Zodpovídá za správné využití všech prostředků, které jsou nadaci
k dispozici, a vede jejich řádnou evidenci. Správní rada je plně zodpovědná za činnost nadace v České 
republice. Kromě věcí svěřených jí zákonem rozhoduje o:

- nadačních příspěvcích,
- nových projektech,
- zřízení poradních orgánů nadace,
- jmenování a odvolání ředitele, o výši jeho odměny a rozsahu jeho plných mocí



Čl. VII
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je jmenována správní radou.
2. Členy dozorčí rady jsou: 

Ing. Eva Šviráková, r. č. 655415/1769
trvalé bydliště: Bratří Sousedíků 1076, 760 02 Zlín
Lydie Halamová, r. č. 6453091249 
trvalé bydliště: Brněnská 475/2a, 460 01 Liberec  
Miroslava Bartošková, r. č. 546125/0388
trvalé bydliště: Velkopavlovická 9, 628 00 Brno

Čl. VIII
Náklady na správu nadace

Roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 9 % nadačního jmění podle jeho stavu 
k 31. prosinci téhož roku.

Čl. IX
Způsob použití prostředků

Prostředky, které nadace získala, použije na uskutečnění cílů, které si stanovila, a sice: 
a) jako nadační příspěvek, 
b) k úhradě nákladů souvisejících s činností a správou nadace.

O konkrétní strategii, kterou nadace naplní nejlépe svůj účel, rozhoduje plně správní rada nadace.  

Čl. X
Finanční hospodaření

1. Správní rada je plně zodpovědná za veškeré finanční záležitosti nadace. Pravomoci členů správní 
rady jsou uvedeny ve Vnitřních předpisech.
2. Jsou-li někteří členové správní rady placeni nadací, nesmí jich být nadpoloviční většina. Totéž platí 
v případě, kdy jsou někteří členové správní rady v příbuzenském vztahu.
3. Za vedení účetního stavu majetku nadace odpovídá předseda správní rady.
4. Nadace ověřuje svoje každoroční účetnictví právoplatným auditem. Používání prostředků nadace a 
soulad s právními předpisy kontroluje nejméně jednou ročně Dozorčí rada nadace v rozsahu zákonem 
stanovených pravomocí. 
5. Finanční zprávy je nadace povinna předložit na požádání příslušným orgánům I.N. Network.
7. Nadace sestavuje výroční zprávu nejpozději do 30. 6. Zpráva bude uložena u rejstříkového soudu a 
zpřístupněna v sídle nadace v úředních hodinách. Kopie zprávy bude zaslána příslušným orgánům 
I.N. Network.

Čl. XI
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

1. O nadační příspěvek může žádat fyzická i právnická osoba z vlastní iniciativy nebo na základě 
otevřené soutěže vypsané nadací.
2. Nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správní rady na základě písemné žádosti nebo 
návrhu člena správní rady.



3. V žádosti o příspěvek se uvede:
- na jaký účel je příspěvek požadován a v jaké výši,
- je-li na stejný účel požadován příspěvek i z jiných zdrojů.

4. Správní rada si může od žadatele vyžádat doplňující informace.
5. Žádosti o příspěvky je možno správní radě předkládat celoročně.
6. Schválené nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smlouvy mezi nadací a destinatářem.
7. Peněžní nadační příspěvek je převeden na účet destinatáře nebo vyplacen v hotovosti proti potvrzení 
o příjmu peněz.
8. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. 

Čl. XII
Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu

na základě Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č. 1946 Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle §18, odst. 2) písm. a)
bod 6 zák. č. 171/91 Sb. mezi Fondem národního majetku České republiky a Nadací Mezinárodní 
potřeby a Dodatků č. 1 až 7 k této smlouvě se stala Nadace Mezinárodní potřeby příjemcem finančních 
prostředků ve výši 29 940 000 Kč.

Tyto nadační dary českého státu podléhají zvláštnímu režimu, který popisuje tento článek statutu 
nadace.

1. V souladu s posláním Nadace Mezinárodní potřeby a s oblastí: děti, mládež, rodina, v níž nadace 
uspěla ve výběrových řízeních, musejí být výnosy z přidělených prostředků z II. etapy Nadačního 
investičního fondu rozdělovány na podporu rozvoje neziskového sektoru.

Uložení

2. Příspěvky z Nadačního investičního fondu jsou určeny k uložení do nadačního jmění nadace.

3. Nadace je odpovědná za bezpečné uložení příspěvků a za vytváření podmínek pro jejich 
zhodnocování.

4. Příspěvky mohou být vloženy pouze do banky nebo do investiční společnosti, které mají povolení 
působit na území České republiky.

5. Příspěvky mohou být vloženy a zaregistrovány do nadačního jmění pouze ve formě nákupu 
investičních instrumentů emitovaných v členském státě Organizace pro ekonomickou spolupráci a 
rozvoj (dále jen „OECD“), a to těchto investičních instrumentů znějících na českou nebo cizí 
měnu:
1. instrumenty peněžního trhu,
2. směnky a jiné obdobné cenné papíry za předpokladu, že emitentem cenného papíru je banka 
se sídlem v České republice nebo, že rating takového cenného papíru provedený alespoň dvěma 
mezinárodními ratingovými agenturami dosahuje nejméně stejné kvality jako rating České 
republiky nebo takové cenné papíry mající garanci státu a nebo garanci jiného subjektu s ratingem 
dosahujícím nejméně stejné kvality jako rating České republiky, provedeným alespoň dvěma 
mezinárodními ratingovými agenturami,
3. dluhopisy a jiné cenné papíry představující pohledávku jež jsou registrovány na veřejném trhu 
v členském státě OECD,
4. podílové listy otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního 
investováni jinými, něž uzavřeného typu, jejichž statut omezuje investice do akcií a obdobných 
instrumentů do výše třiceti % za předpokladu,že podílový fond, popřípadě jednotka kolektivního 



investování byla zřízena podle příslušných předpisů České republiky pro potřeby nadací a jejichž 
činnost je kontrolována podílníky z řad nadací,
5. podílové listy otevřených podílových fondů popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního 
investování jinými než uzavřeného typu za předpokladu, že při použití klasifikace FEFSI 
(Fédération Européenne des Fonds et Sociétes ďlnvestissement) se podle rizika trhu (typu rizika 
příslušných aktiv) jedná o fond peněžního trhu nebo fond dluhopisový,
6. podílové listy otevřených podílových fondů. popř. podíly vydané jednotkami kolektivního
investování jinými než uzavřeného typu.

     7. Celková hodnota následujících investičních instrumentů nesmí přesáhnout 15 % hodnoty 
příspěvků:
a) investičních instrumentů v cizí měně
b) podílových listů otevřených podílových fondů, popřípadě podílů vydaných jednotkami 
kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, mimo podílové listy a podíly uvedené 
v odst. 2 a bodu 4 a 5,
c) dluhopisů, jejichž rating provedený alespoň dvěma mezinárodními ratingovými
agenturami nedosahuje nejméně stejné kvality jako rating České republiky nebo které nemají 
garanci státu a nebo garanci jiného subjektu s ratingem dosahujícím nejméně stejné kvality jako 
rating České republiky a provedeným alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami.

Tato povinnost může být změněna dodatkem smlouvy mezi Fondem národního majetku ČR a Nadací
Mezinárodní potřeby v případě novely zákona č. 277/1997 Sb.

Použití

6. Nadace nesmí příspěvky spotřebovat, může čerpat pouze výnosy z příspěvků. Nadace má 
povinnost každoročně užít celý výnos nejpozději do konce následujícího roku.

7. Z každoročního výnosu musí být nejméně 80 % užito na nadační příspěvky třetím osobám a 
nejvíce 20 % na správu nadace nebo na zvýšení nadačního jmění.

8. Nadace má povinnost rozdělovat nadační příspěvky třetím osobám z výnosů z příspěvků 
z Nadačního investičního fondu formou veřejně vyhlášených otevřených programů.

9. Nadace je oprávněna poskytnout nadační příspěvky z výnosů příspěvků NIF mimo veřejně 
vyhlášené programy rozdělování nadačních příspěvků příjemcům postiženým živelnými 
pohromami, ekologickými nebo průmyslovými haváriemi. Tento postup lze použít nejdéle do 
dvou měsíců po ukončení nouzového stavu vyhlášeného dle § 3. zák. 240/2000 Sb.

10. Nadace poskytne nadační příspěvek třetí osobě jen na základě smlouvy stanovující konečného 
příjemce nadačního příspěvku a omezující počet dalšího přerozdělování. Nelze poskytnout 
příspěvek nadaci, která na základě výběrového řízení k NIF a rozhodnutí poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR již příspěvek obdržela.                                    

11. Třetími osobami, jimž je možno poskytnout nadační příspěvek z výnosů z příspěvků z Nadačního 
investičního fondu, jsou zejména:

       a) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví
       b) nadace a nadační fondy za podmínky, že nejméně 80 % příspěvku bude použito
       na nadační příspěvky třetím osobám a nejvýše 20 % na správu nadace nebo navýšení
       nadačního jmění                                                                      
       c) veřejnoprávní instituce
       d) příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že sami vloží nejméně 50 % 
       finančních prostředků na předmětný projekt



Výroční zpráva

12.       Nadace má povinnost ve výroční zprávě informovat samostatně o správě příspěvku
      z Nadačního investičního fondu. Výroční zpráva musí obsahovat tyto údaje:
      a) výnosy
      b) náklady na správu a navýšení nadačního jmění
      c) samostatně provedený audit hospodaření s výnosy z prostředků poskytnutých FNM ČR, 

s tím, že FNM ČR má právo souhlasu s výběrem auditora. Náklady na provedení auditu hradí 
nadace.

      d) nadační příspěvky třetím osobám, včetně výčtu příjemců a výše nadačních příspěvků      
     e) grantová pravidla

Kontrola

13. Nadace je povinna oznámit FNM ČR veškeré změny týkající se jejího sídla a jejich statutárních 
orgánů.

14. Osobou odpovědnou za administrativní správu nadačního jmění je výkonný ředitel, který je 
s nadací ve smluvním vztahu pro výkon této funkce.

15. Nadace má povinnost vést odděleně v účetnictví příspěvky z Nadačního investičního fondu, včetně 
nákladů na správu.

16. Nadace se zavazuje poskytnout FNM ČR pro účely kontroly veškeré informace o zacházení 
s nadačním jměním získaným z Nadačního investičního fondu. FNM ČR je oprávněn přezkoumat 
užití prostředků poskytnutých z Nadačního investičního fondu auditorem.

17. Nadace má povinnost zaslat výroční zprávu a zprávu auditora do jednoho měsíce po jejich vydání 
FNM ČR a Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, a to nejpozději do sedmi měsíců po 
konci kalendářního roku.

18. Nadace má povinnost poskytnout Radě vlády pro nestátní neziskové organizace dodatečně 
vyžádané informace pro posouzení správy příspěvku.

Sankce

19. Při nedodržení podmínek stanovených v tomto článku budou proti nadaci uplatněna tato opatření:
a) výzva k odstranění nedostatků ve stanovené lhůtě
b) smluvní pokuta až do výše 20 % z ročního výnosu z příspěvku, a to z částky určené na 
správu nadace nebo na zvýšení nadačního jmění
c) výzva k vrácení příspěvku z Nadačního investičního fondu ve stanovené lhůtě
d) podání návrhu příslušného soudu na zrušení nadace na základě usnesení vlády

Čl. XIII
Zánik nadace

1. Nadace může zaniknout, splní-li účel, ke kterému byla zřízena, nebo dobrovolným jednomyslným 
rozhodnutím správní rady.
2. Při zániku nadace se její finanční jmění převede na nadaci obdobného charakteru, nebo se použije 
k humanitárním účelům.
3. Součástí vypořádání při zániku nadace bude i vypořádání daňových a poplatkových povinností, 
zejména tehdy, jestliže daňové úlevy byly poskytnuty nadačním dárcům.



Čl. XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento statut nabývá účinnosti dnem zápisu nadace do nadačního rejstříku.
2. Tento statut byl schválen správní radou dne 17. 4. 2008.
3. Tento statut ve znění doplňku je úplným zněním, které nahrazuje všechna předchozí znění statutu.

Za Nadaci Mezinárodní potřeby

.......................................................
Jiří Krejčí, předseda správní rady


