STATUT
Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika
CANCER RESEARCH CZECH REPUBLIC
Článek I.
Název, sídlo a identifikační údaje nadace
Název nadace: Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika
Anglický ekvivalent názvu nadace: CANCER RESEARCH CZECH REPUBLIC
Sídlo nadace: Hněvotínská 5, Olomouc, PSČ 779 00
IČO: 258 32 026
Nadace je zapsána v nadačním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl N, vložka 193, dnem 25. 2.
1999.

Nadace byla založena v roce 1997.

Článek II.
Právní poměry nadace

Zakladatelé:
prof. MUDr. Vladimír MIHÁL, CSc.
nar. 9. 12. 1951
bytem Na Trati 91, Olomouc, PSČ 770 00
doc. MUDr. Marián HAJDÚCH, Ph.D.
nar. 16. 11. 1969
bytem Norberčany – Trhavice 5, Moravský Beroun, PSČ 793 05
Právní poměry nadace, účel a činnosti nadace, orgány nadace a další podmínky činnosti nadace
upravuje nadační listina. Nadační listina je přístupná veřejnosti v místě sídla nadace.
Článek III.
Účel nadace
Nadace je založena k trvalé službě společensky užitečnému a veřejně prospěšnému účelu. Účel nadace
je následující:
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a) podpora vědy, výzkumu a vývoje v oboru biomedicíny se zvláštním akcentem na výzkum
nádorových onemocnění,
b) podpora vědy, výzkumu a vývoje v oblasti primární nebo sekundární prevence zhoubných
novotvarů,
c) podpora vědy, výzkumu a vývoje závažných civilizačních chorob,
d) podpora prevence lidského zdraví, zvláště pak prevence před zhoubnými novotvary a dalšími
závažnými civilizačními chorobami,
e) podpora výchovy a dalšího vzdělávání odborníků v oboru biomedicíny,
f) materiální podpora vědců v oboru biomedicíny, včetně poskytování studijních nebo
pobytových stipendií pro zahraniční vědce, dále poskytování finančních odměn za mimořádné
výzkumné výsledky a za nejlepší vědecké práce, zejména v rámci renomovaných výzkumných
pracovišť v ČR, v rámci vědeckých a transferových konferencí atp.,
g) podpora, organizování a poskytování záštity pro pacientské organizace aktivní v propagaci
výzkumu nádorových onemocnění
h) podpora a provádění osvěty veřejnosti v prevenci před závažnými civilizačními chorobami,
i) podpora a poskytování vzdělávání veřejnosti v oblastech prevence, specifik výzkumu a dalších
oblastech.
Článek IV.
Předmět úpravy

Tento statut upravuje
a) způsob jednání orgánů nadace,
b) podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a okruh osob, kterým je lze poskytovat.
Statut nadace je uložen ve sbírce listin Krajského soudu v Ostravě. Statut je přístupný veřejnosti v místě
sídla nadace a zveřejněn na webových stránkách nadace. Každý může v nadačním rejstříku Krajského
soudu v Ostravě do statutu nahlížet a pořizovat si z něj výpisy, opisy nebo kopie; stejně tak lze činit
přímo v sídle nadace.
O změnách statutu rozhoduje po předchozím souhlasu dozorčí rady správní rada.

Orgány nadace jsou:
a) správní rada,
b) dozorčí rada,
c) ředitel.

Článek V.
Orgány nadace
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Článek VI.
Správní rada
Správní rada je statutární orgán nadace a má nejméně 3 členy. Jiným způsobem není počet členů
správní rady omezen.
Člen správní rady je ustanovován zakladateli, popř. jedním ze zakladatelů, není-li druhého zakladatele,
anebo nemůže-li jednat, a to na funkční období 5-ti let. Člena správní rady lze ustanovovat opakovaně.
Členem správní rady se nemůže stát osoba, která
a) je členem dozorčí rady,
b) je v pracovněprávním vztahu k nadaci,
c) byla správní radou pověřena činit právní úkony a jednat jménem nadace jako ředitel.
Členem správní rady nemůže být právnická osoba. Členem správní rady nemůže být osoba, ani osoba
této osobě blízká, které se poskytuje příspěvek v rámci plnění cílů nadace.
Členové správní rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda a
místopředseda správní rady navrhuje strategii získávání prostředků pro plnění cílů nadace, svolává a
řídí zasedání správní rady. Pravomoc svolat zasedání správní rady může být delegována na správní
radou pověřeného ředitele nadace.
Členství ve správně radě zaniká:
a) Uplynutím funkčního období.
b) Úmrtím.
c) Ztrátou zákonné způsobilosti.
d) Odvoláním. Členství zaniká dnem určeným v rozhodnutí zakladatelů o odvolání.
e) Odstoupením z funkce. Členství zaniká dnem, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo
doručeno správní radě.
Zakladatelé, popř. jeden ze zakladatelů, není-li druhého zakladatele, anebo nemůže-li jednat, odvolají
z funkce člena správní rady, který
a) závažně nebo opakovaně porušil nadační listinu nebo statut,
b) porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadace,
c) svým jednáním, chováním, vystupováním nebo vyjadřováním na veřejnosti poškodil nebo mohl
poškodit dobré jméno nadace.
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Zanikne-li některému z členů členství ve správní radě uplynutím doby, na kterou byl ustanoven, a
nebyl-li takový člen ustanoven opakovaně, musí být nový člen správní rady ustanoven nejpozději do
konce 3-tího kalendářního měsíce ode dne uplynutí jeho funkčního období, a to v případě, že by počet
členů správní rady klesl pod tři.
Noví členové správní rady mohou být ustanovováni kdykoli, bez ohledu na celkový počet členů správní
rady.
Správní rada je usnášeníschopná vždy za přítomnosti většiny svých členů. Člen správní rady, který se
nemůže zasedání zúčastnit, se omluví. Takový člen může ke stanovenému programu jednání doručit
předsedovi, nebo místopředsedovi správní rady, nebo jím pověřenému řediteli své písemné
stanovisko, témata k dalšímu jednání, dotazy na ředitele atp.
K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při hlasování členů správní rady
je hlasovací právo všech členů rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Členové správní rady mohou hlasovat rovněž tzv. per-rollam, a to jakýmkoli záznamovým zařízením,
formou e-mailové komunikace atp. Záznamy o hlasování per-rollam musí být archivovány. Zasedání
správní rady je možné se zúčastnit i formou videokonference, telekonference i formou dalších
technických prostředků zajišťujících, že se členové při zasedání navzájem slyší, mohou se vyjadřovat
jak ústně, tak elektronicky a jsou schopni se navzájem identifikovat. Člen správní rady, který hlasuje
tímto způsobem, se považuje za účastnícího se jednání.
Zasedání správní rady se koná nejméně dvakrát ročně, z toho jednou musí jít vždy o společné zasedání
správní a dozorčí rady. Zasedání správní rady svolává předseda nebo místopředseda správní rady, nebo
jím pověřený ředitel. Předseda nebo místopředseda správní rady, nebo jím pověřený ředitel je povinen
svolat zasedání správní rady do 1 měsíce ode dne doručení návrhu dozorčí rady.
Ze zasedání správní rady se vyhotovuje písemný záznam a doručuje všem členům správní a dozorčí
rady, popř. i dalším osobám a orgánům, byly-li zřízeny, dle pokynů předsedy nebo místopředsedy
správní rady.
Rozhodnutí správní rady jsou vyhotovována písemně tehdy, rozhodne-li o tom správní rada, anebo jeli to nezbytné s ohledem na právní předpisy, nadační listinu a statut.
Nadaci zastupuje navenek:
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a) samostatně a v plném rozsahu předseda nebo místopředseda správní rady,
b) společně a v plném rozsahu řadoví členové správní rady.
Správní rada může k jednání za nadaci a k zastupování nadace navenek ustanovit ředitele, přičemž
je možné ustanovit i více ředitelů najednou. Právní úkony, jež vyžadují nebo jsou obvykle činěny
v písemné formě, jsou prováděny tak, že na listinný, příp. elektronický, dokument je nadepsán
název nadace, celé jméno a příjmení, funkce a vlastnoruční podpis osoby nebo osob, jež za nadaci
při daném právním úkonu jednají.
Do výlučné působnosti správní rady patří zejména:
a) vydat statut nadace a rozhodovat jeho změnách,
b) rozhodovat o snížení, nebo zvýšení nadačního kapitálu,
c) schvalovat rozpočet na kalendářní rok a jeho změny,
d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu,
e) schvalovat podmínky a kritéria pro udělování nadačních příspěvků a rozhodovat o formě a výši
poskytnutí nadačních příspěvků,
f) ustanovovat a odvolávat ředitele nadace a jiných orgánů,
g) rozhodovat o přeměně nadace,
h) rozhodovat o zrušení nadace,
i) vydávat interní normativy nadace.
Článek VII.
Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolní a revizní orgán nadace, má vždy alespoň 3 členy.
Člen dozorčí rady je ustanovován zakladateli, popř. jedním ze zakladatelů, není-li druhého zakladatele,
anebo nemůže-li jednat, a to na funkční období 5-ti let. Člena dozorčí rady lze ustanovovat opakovaně.
Členem dozorčí rady se nemůže stát osoba, která
a) je členem správní rady,
b) je v pracovněprávním vztahu k nadaci,
c) byla správní radou pověřena činit právní úkony a jednat jménem nadace jako ředitel.
Členem dozorčí rady nemůže být právnická osoba. Členem dozorčí rady nemůže být osoba, ani osoba
této osobě blízká, které se poskytuje příspěvek v rámci plnění cílů nadace.
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Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu. Předseda dozorčí rady řídí činnost
dozorčí rady.
Členství v dozorčí radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) ztrátou zákonné způsobilosti,
d) odvoláním, přičemž členství zaniká dnem určeným v rozhodnutí zakladatelů o odvolání,
e) odstoupením z funkce, přičemž členství zaniká dnem, kdy písemné oznámení o odstoupení
bylo doručeno správní radě.
Zakladatelé, popř. jeden ze zakladatelů, není-li druhého zakladatele, anebo nemůže-li jednat, odvolají
z funkce člena dozorčí rady, který
a) závažně nebo opakovaně porušil nadační listinu nebo statut,
b) porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadace,
c) svým jednáním, chováním, vystupováním nebo vyjadřováním na veřejnosti poškodil nebo mohl
poškodit dobré jméno nadace.
Zanikne-li některému z členů členství v dozorčí radě uplynutím doby, na kterou byl ustanoven, a nebylli takový člen ustanoven opakovaně, musí být nový člen dozorčí rady ustanoven nejpozději do konce
3-tího kalendářního měsíce ode dne uplynutí funkčního období, a to v případě, že by počet členů
dozorčí rady klesl pod tři.
Noví členové dozorčí rady mohou být ustanovováni kdykoli, bez ohledu na celkový počet členů dozorčí
rady.
Dozorčí rada je usnášeníschopná vždy za přítomnosti většiny svých členů. Člen dozorčí rady, který se
nemůže zasedání zúčastnit, se omluví. Takový člen může ke stanovenému programu jednání doručit
předsedovi dozorčí rady své písemné stanovisko, témata k dalšímu jednání, dotazy na orgány nadace
atp.
Členové dozorčí rady mohou hlasovat rovněž tzv. per-rollam, a to jakýmkoli záznamovým zařízením,
formou e-mailové komunikace atp. Záznamy o hlasování per-rollam musí být archivovány. Zasedání
dozorčí rady je možné se zúčastnit i formou videokonference, telekonference i formou dalších
technických prostředků zajišťujících, že se členové při zasedání navzájem slyší, mohou se vyjadřovat
jak ústně, tak elektronicky a jsou schopni se navzájem identifikovat. Člen dozorčí rady, který hlasuje
tímto způsobem, se považuje za účastnícího se jednání.
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K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při hlasování členů dozorčí rady
je hlasovací právo všech členů rovné. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
Dozorčí rada zasedá dle potřeby. Zasedání dozorčí rady se koná nejméně jedenkrát ročně, přičemž se
připouští, aby tímto zasedáním bylo společné zasedání správní a dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady (s
výjimkou společného zasedání správní a dozorčí rady) svolává kterýkoli člen dozorčí rady.
Ze zasedání dozorčí rady se vyhotovuje písemný záznam a doručuje všem členům dozorčí i správní rady,
popř. i dalším osobám a orgánům, byly-li zřízeny, dle rozhodnutí předsedy dozorčí rady.
Do působnosti dozorčí rady náleží zejména:
a) dohlížet nad řádnou činností nadace a jejích orgánů s ohledem na platné předpisy, nadační
listinu, statut, případně další interní normativy nadace,
b) vyjadřovat se k činnosti orgánů nadace, zejména ke způsobu využívání prostředků pro
naplňování cílů nadace s ohledem na společensko-etické aspekty,
c) kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků,
d) kontrolovat legalitu i legitimitu výdajů nadace na vlastní správu,
e) kontrolovat správnost účetnictví,
f) upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění,
g) přezkoumávat roční, mimořádnou, příp. konsolidovanou, účetní závěrku,
h) vyjadřovat se k výroční zprávě,
i) podávat správní radě jedenkrát ročně písemnou zprávu o své kontrolní činnosti,
j) zastupovat 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,
k) svolat zasedání správní rady, pokud tak k návrhu dozorčí rady neučiní předseda správní rady,
anebo jím pověřený ředitel do 1 měsíce ode dne doručení návrhu dozorčí rady.
V rozsahu své působnosti je dozorčí rada a každý její člen oprávněn v neomezeném rozsahu a
neomezeným způsobem nahlížet do veškerých dokumentů nadace a požadovat od členů dalších
orgánů nadace, zejména ředitele nadace, nebo zaměstnanců nadace vysvětlení k jednotlivým
skutečnostem.
Člen dozorčí rady má právo účastnit se zasedání správní rady. Požádá-li člen dozorčí rady o slovo, musí
mu být uděleno.

Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika
Hněvotínská 5, Olomouc, PSČ 779 00
IČO: 25832026
Nadace je zapsána v nadačním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl N, vložka 193.
e-mail: info@vyzkumrakoviny.cz
tel. 585 63 2246
www.vyzkumrakoviny.cz

Stránka 7 z 11

Článek VIII.
Ředitel nadace
Jménem nadace jedná a právní úkony činí ředitel, jmenovaný správní radou. Správní rada je oprávněna
jmenovat více ředitelů nadace současně.
Ředitel jedná za nadaci:
a) buď samostatně v plném rozsahu, vyjma právních úkonů, jež zavazují nadaci k vydání
peněžitého i nepeněžitého plnění v hodnotě nad 200 000,-Kč; to neplatí v případě poskytování
nadačních příspěvků, kdy schvalovat podmínky a kritéria pro udělování a rozhodovat o formě
a výši poskytnutí těchto příspěvků náleží výlučně správní radě,
b) anebo samostatně v omezeném rozsahu podle rozhodnutí správní rady.
Rozsah práv ředitele k jednání navenek jménem nadace musí být výslovně uveden v písemném
vyhotovení pověření (plné moci) správní rady.
Ředitel činí za nadaci právní úkony, jež vyžadují nebo jsou obvykle činěny v písemné formě, tak, že
k danému právnímu úkonu na listinný, příp. elektronický, dokument nadepíše název nadace, celé své
jméno a příjmení, funkci a vlastnoruční podpis. Vůči třetím osobám se ředitel prokazuje originálním
písemným vyhotovením pověření (plné moci) správní rady.
Je-li ustanoveno více ředitelů současně, jsou povinni si navzájem poskytovat součinnost. Překrývají-li
se jejich kompetence, jsou ředitelé povinni se navzájem informovat o všech právních úkonech činěných
jménem nadace.
Ředitelem nadace se nemůže stát osoba, která
a) je členem správní rady,
b) je členem dozorčí rady.
Funkční období ředitele nadace stanovuje správní rada. Funkční období ředitele musí být vždy uvedeno
v písemném vyhotovení rozhodnutí správní rady o ustanovení do funkce ředitele, popř. je funkční
období ředitele správní radou stanoveno na dobu neurčitou s možností odvolání bez udání důvodů.
Ředitele lze ustanovovat opakovaně.
Funkce ředitele zaniká:
f) uplynutím funkčního období,
g) úmrtím,
h) ztrátou zákonné způsobilosti,
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i)
j)

odvoláním, i bez udání důvodů, přičemž funkce zaniká dnem určeným v rozhodnutí správní
rady o odvolání,
odstoupením z funkce, přičemž funkce zaniká dnem, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo
doručeno správní radě.

Správní rada odvolá z funkce ředitele, který
d) závažně nebo opakovaně porušil nadační listinu nebo statut,
e) porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadace,
f) svým jednáním, chováním, vystupováním nebo vyjadřováním na veřejnosti poškodil nebo mohl
poškodit dobré jméno nadace.
Ředitel nadace může být ve vztahu k nadaci v pracovním poměru. V takovém případě se právní vztah
ředitele k nadaci řídí pracovněprávními předpisy, včetně ustanovení o odpovědnosti za škodu.
Článek IX.
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
Nadace poskytuje příspěvky výhradně v souladu s účelem, pro který byla založena. Nadační příspěvky
mohou být poskytovány fyzickým i právnickým osobám s bydlištěm nebo sídlem na území České
republiky i mimo ní.
Nadační příspěvek může být poskytnut:
a) formou poskytnutí finančních prostředků,
b) formou zajištění dodání služeb či materiálu,
c) jinou formou na základě rozhodnutí správní rady.
Správní rada rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku:
a) na základě písemné žádosti žadatele,
b) z vlastní vůle.
Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku by měla obsahovat zejména úplné identifikační údaje
žadatele, podrobné zdůvodnění žádosti, jedná-li se o projekt, podrobný popis předmětu projektu,
rozpočet předpokládaných výdajů i příjmů, požadovanou výši příspěvku atp.
Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu, nebo která je
zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké. Nadace smí poskytnout nadační příspěvek svému
zakladateli nebo osobám jemu blízkým jen za podmínek stanovených zákonem.

Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika
Hněvotínská 5, Olomouc, PSČ 779 00
IČO: 25832026
Nadace je zapsána v nadačním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl N, vložka 193.
e-mail: info@vyzkumrakoviny.cz
tel. 585 63 2246
www.vyzkumrakoviny.cz

Stránka 9 z 11

Nadační příspěvek lze použít pouze ve shodě s ujednanými podmínkami. Osoba, jež přijala nadační
příspěvek, jej může použít jen ve shodě s těmito podmínkami a je povinna na žádost nadace prokázat,
jak příspěvek použila. V případě, že osoba použije nadační příspěvek v rozporu s ujednanými
podmínkami, je povinna jej vrátit nadaci jako bezdůvodné obohacení.
Osoba, jež přijala nadační příspěvek, musí být poučena o svých právech a o zákonné povinnosti nadace
ve vztahu ke zveřejnění údajů o osobě příjemce příspěvku ve výroční zprávě nadace.
Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
Článek X.
Náklady správy
Nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu nadace a o
nákladech na její správu.
Za náklady na správu nadace jsou považovány rovněž finanční odměny pro členy dozorčí a správní rady
v souvislosti s výkonem jejich funkce. Za náklady na správu nadace jsou považovány rovněž finanční
odměny pro členy orgánů nadace, pro zaměstnance nadace nebo třetí osoby, jež pro nadaci
zprostředkují významnou finanční podporu v podobě peněžních či nepeněžních darů v hodnotě nad
500.000,-Kč v každém jednotlivém případě. O výši finančních odměn rozhoduje v každém jednotlivém
případě vždy správní rada.
Nadace může zaměstnávat zaměstnance za účelem plnění cílů a účelu, pro který byla nadace založena.
Článek XI.
Zrušení, likvidace a zánik nadace
Nadace může být zrušena s likvidací, anebo bez likvidace. Při zrušení nadace se postupuje podle
platných předpisů.
Nadace se zrušuje:
a) rozhodnutím správní rady, bylo-li dosaženo účelu, pro který byla nadace založena; správní
rada ustanoví likvidátora,
b) rozhodnutím správní rady o sloučení nadace s jinou nadací, a to dnem uvedeným ve smlouvě
o sloučení,
c) rozhodnutím soudu o zrušení nadace s likvidací,
d) jiným způsobem, jenž předpokládá zákon.
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Podmínky naložení s likvidačním zůstatkem stanoví nadační listina. Existuje-li likvidační zůstatek,
nabídne jej likvidátor subjektu určenému správní radou. Nedojde-li k určení takového subjektu správní
radou, nabídne likvidátor likvidační zůstatek jinému výzkumnému pracovišti nebo nadaci či nadačnímu
fondu s obdobným účelem nebo jiné právnické osobě s tím, že bude zajištěno využití majetku nadace
dle účelu stanoveného v této nadační listině.
Nadace zaniká ke dni výmazu z nadačního rejstříku.
Článek XI.
Účinnost
Tento statut byl schválen dozorčí radou dne 26. 8. 2021.
Toto úplné znění statutu nabývá účinnosti dnem schválení správní radou, tj. dne 21. 12. 2021.
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