
 
 
 

STATUT NADACE VIA  
 

(úplné znění ke dni 20. července 2022) 
 

I.   
Název a sídlo nadace 

 
Název nadace je „Nadace Via“. Sídlo nadace je Dejvická 306/9, Praha 6 – Dejvice. 
 

II.  
Zřízení nadace a zřizovatelé 

 
2.1.  Nadace byla zřízena dne 4. září 1997 registrací u Obvodního úřadu městské části Praha 1 na základě 
zakladatelské listiny sepsané dne 8. července 1997. Nadace byla zřízena jako český právní subjekt-nástupce 
pokračující v činnosti The Foundation for a Civil Society po ukončení programu Democracy Network 
Program v souvislosti s odchodem USAID z České republiky. 
 
2.2.  Zřizovateli nadace jsou: 
Wendy W. Luers 
bytem 993 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10028, U.S.A. 
 
Jiří Bárta 
bytem Charlese de Gaulla 11, 160 00 Praha 6 
 
Taťjana Hlavatá 
bytem U teplárny 11, 150 00 Praha 5 
 

III. 
Účel 

 
3.1.    Nadace Via (dále jen „nadace“) je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba sloužící výhradně 
obecně prospěšným cílům. Posláním nadace je podporovat a posilovat aktivní účast veřejnosti na rozvoji 
demokratické společnosti v České republice. Pro naplnění svého poslání nadace: 
 
a) podporuje partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, účast občanů na 

veřejném dění a takové přístupy k řešení místních problémů, jež jsou založeny na zapojení celé místní 
komunity;  

b) posiluje schopnosti organizací neziskového sektoru přispívat ke zlepšování života komunit, v nichž tyto 
organizace působí;  

c) slouží filantropickým potřebám firemních a individuálních dárců tak, aby se tito dárci stali 
zodpovědnými členy komunit, v nichž působí. 

d) napomáhá dárcům rozhodovat o přímé alokaci darů tak, aby jejich využití bylo v souladu s posláním 
nadace           

                     
3.2.  Nadace se nepodílí přímo ani nepřímo na kampaních ve prospěch či neprospěch jakéhokoli kandidáta 
veřejné funkce, zejména se nepodílí na politických kampaních žádného druhu. Dále, pokud nejde o 
nepodstatnou součást některého jejího programu, se nepodílí na aktivitách, které neslouží charitativním, 
vědeckým či vzdělávacím účelům, a nepokouší se ovlivňovat legislativu propagandou či jinými způsoby. 
Může se však vyjadřovat k legislativním návrhům směřujícím k úpravě právního prostředí České republiky 
pro neziskový sektor. 
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IV. 
Nadační jistina 

 
4.1. Nadační jistina slouží výhradně k naplňování účelu a poslání Nadace VIA dle tohoto statutu.  
 
4.2. Výše nadačního kapitálu Nadace VIA je 76 349 307,-Kč (slovy: sedmdesát šest  milionů tři sta čtyřicet 
devět tisíc tři sta  sedm  korun českých). 
 
4.3. Z nadační jistiny může nadace užívat k plnění svého účelu pouze výnosy. 
 

V. 
Orgány nadace 

 
Orgány nadace jsou: 

a) správní rada 
b) revizor resp. dozorčí rada 
c) předseda a místopředseda správní rady  
d) ředitel nadace 

 
VI. 

Správní rada 
 
6.1. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí a kontroluje její činnost v souladu se statutem a zákonem. 
Správní rada je statutárním orgánem nadace. Členové správní rady mají právo nahlížet do dokumentů 
nadace, např. do účetnictví a právní dokumentace. 
 
6.2.  Odměňování/kompenzace členů správní rady 
 
6.2.1. Členství ve správní radě je čestné.  
 
6.2.2.  Na základě rozhodnutí správní rady mohou být členům správní rady proplaceny cestovní výlohy nebo 
jiné účelně vynaložené náklady související s účastí na schůzích správní rady nebo s činností ve prospěch 
nadace. 
 
6.3.  Členem správní rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují nadační příspěvky k plnění účelu 
nadace, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li nadační příspěvky k plnění 
účelu nadace poskytovány této právnické osobě. 
 
6.4. Vznik a zánik členství ve správní radě, délka funkčního období: 
 
6.4.1. Správní rada má nejméně 3 a nejvíce 12 členů. Počet členů správní rady nemusí být dělitelný třemi. 
  
6.4.2.  Členství ve správní radě vzniká volbou, kterou provedou členové správní rady hlasováním na návrh 
některého z jejích členů. Člen správní rady nesmí navrhovat sám sebe do správní rady. Volba může být 
provedena v předstihu, tj. s pozdější účinností, nejdéle však v délce 3 měsíců. 
 
6.4.3. Řádné funkční období členů správní rady je tříleté.  
 
6.4.4  Předseda, místopředseda i členové správní rady mohou být do svých funkcí zvoleni i opakovaně. 
Celkový počet funkčních období ve správní radě není omezen, není však možné vykonávat funkci člena 
správní rady ve více než dvou po sobě jdoucích řádných funkčních obdobích.  
 
6.4.5.  Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, rezignací nebo odvoláním. 
O odvolání rozhoduje správní rada na návrh některého ze svých členů hlasováním, poruší-li člen závažným 
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způsobem předpisy nadace nebo se dlouhodobě či opakovaně bez přiměřeného důvodu neúčastní činnosti 
správní rady.  
 
6.4.6.  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. Toto zkrácené funkční období se nepovažuje za 
řádné funkční období ve smyslu odst. 6.4.4. 
 
6.5.  Do výlučné působnosti správní rady náleží: 
a) definovat poslání nadace 
b) schvalovat koncepční a programové cíle nadace 
c) schvalovat strategii nadace 
d) schvalovat statut a vnitřní předpisy nadace 
e) rozhodovat o změnách statutu a vnitřních předpisů nadace v rámci platných právních norem 
f) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu 
g) schvalovat rozpočet na následující rok a jeho případné změny 
h) rozhodovat o výběru auditora 
i) volit nové členy správní rady a revizora, resp. členy dozorčí rady 
j) rozhodovat o odvolání člena správní rady a revizora, resp. člena dozorčí rady; brát na vědomí zánik 

členství ve správní radě 
k) volit předsedu a místopředsedu správní rady 
l) jmenovat, hodnotit a odvolávat ředitele, stanovit výši jeho platu 
m) rozhodovat o zvýšení či snížení nadační jistiny 
n) rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků podle článku XII. tohoto statutu 
o) rozhodovat o použití výnosů z nadační jistiny a o způsobu dalšího využití ostatního majetku nadace 

k dosahování účelu, pro který byla nadace zřízena 
p) rozhodovat o odmítnutí daru nadaci 
q) rozhodovat o vrácení nadačního příspěvku poskytnutého nadací, je-li použit v rozporu s jeho 

dohodnutým určením 
r) rozhodovat o vyhlášení veřejných sbírek a tombol ve prospěch nadace  
s) rozhodovat o sloučení nadace či podání návrhu na zrušení nadace 
t) rozhodovat o uspokojení nároků členů správní rady podle odstavce 6.2.2. tohoto statutu 
u) vyhradit si v souladu s právními předpisy k projednání další záležitosti 
 
6.6. Správní rada je oprávněna ustavit na základě potřeby výbory nebo poradní orgány. Podrobnosti jednání 
výborů a poradních orgánů stanoví jednací řád nadace schválený správní radou.  
 
6.7. Zasedání správní rady: 
 
6.7.1. Správní rada se schází na zasedáních, která svolává a řídí předseda nebo jím pověřený člen. Řádná 
zasedání se konají nejméně 2x ročně. Pozvánky na zasedání správní rady spolu s programem a ostatními 
materiály nezbytnými pro rozhodování rozesílá ředitel po dohodě s předsedou správní rady. Tyto materiály 
musí být každému členu odeslány nejpozději 14 dnů před termínem zasedání. Program zasedání mohou 
členové správní rady doplnit či změnit při jeho zahájení. 
 
6.7.2. V případě potřeby může předseda správní rady svolat mimořádná zasedání. Předseda je dále povinen 
svolat mimořádné zasedání správní rady pokaždé, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady nebo 
revizor, resp. dozorčí rada. Zasedání musí být svoláno do 30 dnů od podání žádosti. Nestane-li se tak, svolá 
zasedání revizor, resp. předseda dozorčí rady. Mimořádná zasedání jsou oznámena nejméně 10 dnů před 
termínem zasedání, včetně důvodu svolání a programu zasedání. Program mimořádného zasedání nemůže 
být na zasedání měněn.  
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6.7.3.  Zasedání správní rady se s hlasem poradním účastní ředitel nadace. Na návrh ředitele či člena správní 
rady se zasedání nebo i jeho části mohou zúčastnit další osoby. O návrhu na jejich přizvání hlasuje předem 
správní rada. 
 
6.7.4.  Z jednání správní rady je pořizován zápis, který svým podpisem ověří předsedající nebo jím pověřený 
člen správní rady. Ředitel odešle zápis všem členům správní rady do 30 dnů od skončení zasedání.  
 
6.8. Přijímání rozhodnutí správní rady: 
 
6.8.1. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.  
 
6.8.2.  Správní rada přijímá rozhodnutí hlasováním. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů 
přítomných členů, není-li tímto statutem stanoveno jinak. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní 
rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 
 
6.8.3.  Absolutní většina hlasů je potřebná k rozhodnutím o: 
a) poslání, cílech a strategii nadace podle odst. 6.5. a-c) tohoto statutu 
b) schválení statutu a jeho změnách 
c) odvolání člena správní rady, revizora resp. člena dozorčí rady 
d) jmenování a odvolání ředitele 
e) zvýšení či snížení nadační jistiny podle odst. 6.5. l) 
f) dalším využití ostatního majetku nadace podle odst. 6.5. n) v případech, kdy transakce přesáhne částku 

500 000,- Kč 
 
6.8.4.  Dvoutřetinová většina hlasů všech členů správní rady je potřebná k rozhodnutí o: 
a) sloučení nadace 
b) podání návrhu na zánik nadace. 
 
6.8.5.  Hlasování je veřejné, pokud správní rada nerozhodne jinak, s výjimkou hlasování o personálních 
otázkách, které je vždy tajné. Hlasování dle odst. 6.2.2. a 6.2.3. se nepovažuje za personální otázku ve 
smyslu tohoto odstavce. Člen správní rady může navrhnout, ke kterému bodu bude hlasování tajné. O 
tomto procedurálním návrhu rozhodne správní rada veřejným hlasováním. 
 
6.8.6.  Hlasování v zastoupení jiným členem správní rady je možné, pokud je předmětem hlasování návrh, 
který je zastupovanému znám. Není tudíž možné hlasovat o pozměňovacích návrzích, které vyvstanou 
během projednávání bodu. Hlasování v zastoupení se uskutečňuje na základě pověření jiného člena správní 
rady. Člen správní rady může zastupovat jen jednoho dalšího člena správní rady. Hlasovat v zastoupení 
nelze o bodech, k jejichž schválení je třeba absolutní anebo dvoutřetinové většiny hlasů, a o bodech, o nichž 
se hlasuje tajně. 
 
6.8.7.  Hlasování per rollam je možné v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, a to na návrh předsedy. 
Hlasování per rollam nelze uskutečnit v případech, v nichž nelze hlasovat v zastoupení. Usnesení schválené 
per rollam se může stát na návrh člena správní rady předmětem nového projednání na nejbližším zasedání. 
 

VII. 
Kontrolní orgán nadace 

 
7.1.  Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. Její působnost je vymezena zákonem. Funkční období 
členů dozorčí rady je tříleté. 
 
7.1.1  Dozorčí rada má nejméně 3 členy. O vzniku a zániku členství v dozorčí radě rozhoduje správní rada 
obdobně ustanovením odst. 6.4.2., 6.4.3. věta první, 6.4.4., 6.4.5. a 6.4.6. 
 
7.1.2  Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její jednání a zastupuje ji navenek. 
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7.1.3  Pro jednání dozorčí rady a přijímání jejích rozhodnutí platí přiměřeně ustanovení 6.7. až 6.8.  tohoto 
statutu. 
 
7.2.    Pro členství v kontrolním orgánu nadace platí přiměřeně ustanovení odst. 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. a 6.3. 
 

VIII. 
Předseda a místopředseda správní rady 

 
8.1. Správní rada ze svých členů navrhuje, volí a odvolává předsedu a místopředsedu.  
 
8.2. Předseda nebo jím pověřený člen svolává a řídí zasedání správní rady. Předseda plní přiměřeným 
způsobem funkci správní rady v případě nebezpečí z prodlení nebo po dobu nezbytně nutnou, nejpozději do 
nejbližšího zasedání správní rady, a to v případě objektivních důvodů, pro které nemůže správní rada řádně 
jednat.   
 
8.3. V případě, že předseda nemůže plnit své povinnosti, vykonává jeho funkce po dobu nezbytně nutnou, 
nejpozději do nejbližšího zasedání správní rady, místopředseda.          
 

IX. 
Ředitel 

 
9.1.  Ředitel je výkonným orgánem nadace. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel zastupuje 
nadaci navenek v případech, kdy se nevyžaduje zastupování statutárním orgánem nebo revizorem, resp. 
dozorčí radou. Ředitel je správní radě podřízen a zodpovídá se jí ze své činnosti. Řídí se jejími usneseními a 
pokyny. 
 
9.2.  Do působnosti ředitele náleží: 
a) v rámci koncepčních a programových cílů schválených správní radou přímo řídit a kontrolovat činnost 

nadace s výjimkou záležitostí, které jsou tímto statutem vyhrazeny správní radě (viz odst. 6.5.) 
b) osobně nebo prostřednictvím jím pověřeného zástupce podávat správní radě na jejích zasedáních 

zprávy o hospodaření a činnosti nadace 
c) sjednávat a rozvazovat pracovněprávní vztahy 

 
X.   

Jednání jménem nadace 
  
10.1. Jménem nadace jednají a podepisují tři členové správní rady, ustanovení k tomu správní radou nadace 

a to každý samostatně. 
 
10.2. Podepisování se děje tak, že k názvu nadace připojí svůj podpis kterýkoliv ze členů správní rady, kteří 

jsou oprávněni jménem nadace jednat a podepisovat. 
 
10.3. Jménem nadace samostatně jednají a podepisují: 

Michal Valenčík, nar. 3. 4. 1962, bytem Nad Primaskou 1020/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
Mgr. David Neveselý, nar. 25. 12. 1976, bytem Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 9 

    Ing. Petr Kasa, nar. 13. 7. 1977, bytem Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 
 

XI. 
Nakládání s aktivy organizace 

 
11.1.   O použití výnosů z nadační jistiny rozhoduje správní rada.  
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11.2.   Prostředky nadace mohou být použity ve prospěch soukromé osoby a/nebo organizace jiného než 
neziskového typu výhradně v některém z následujících případů:  
a) platba představující tržní hodnotu zakoupeného majetku,  
b) odpovídající úhrada za poskytnuté služby,  
c) vynaložení prostředků za účelem naplnění obecně prospěšných cílů a/nebo poslání nadace. dle bodu 

3.1. tohoto statutu. 
 

XII. 
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 

 
12.1.  Nadace poskytuje nadační příspěvky z prostředků nadace fyzickým nebo právnickým osobám za 
předpokladu, že tyto prostředky budou použity výhradně k účelům odpovídajícím obecně prospěšným 
cílům a poslání nadace dle bodu 3.1. tohoto statutu. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů 
nadace nebo zaměstnancům. 
 
12.2.  Nadace se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí. 
 
12.3.  Způsob poskytování nadačních příspěvků schvaluje správní rada. Nadační příspěvky jsou poskytovány 
a) v otevřené soutěži za podmínek stanovených správní radou  
b) způsobem, který stanoví dárce a který je v souladu s posláním nadace 
c) na návrh programového pracovníka nebo člena správní rady, je-li poskytnutí takových nadačních 

příspěvků v souladu s programovými cíli nadace.  
 
12.4.  Nadace informuje zúčastněné žadatele o rozhodnutích o poskytnutí požadovaných nadačních 
příspěvků a vede o nich samostatnou evidenci. Nadace zajistí veřejnou přístupnost evidence. 
 
12.5.  S žadateli, kterým bylo rozhodnuto poskytnout nadační příspěvek, se uzavře písemná smlouva 
o poskytnutí nadačního příspěvku. 
 
12.6. Nadace vede samostatnou účetní evidenci o poskytnutých nadačních příspěvcích. Přehled udělených 

nadačních příspěvků nadace každoročně zveřejňuje ve výroční zprávě.  
 

XIII. 
Výroční zpráva 

 
14.1.  Nadace každoročně sestavuje výroční zprávu. 
 
14.2. Výroční zpráva je uložena u rejstříkového soudu. Veřejně přístupna je též v sídle nadace v určených 

hodinách. 
 

XIV. 
Zánik nadace a majetkové vypořádání 

 
16.1.   K zániku nadace s likvidací může dojít rozhodnutím správní rady o zrušení nadace nebo 
pravomocným rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu z důvodů vymezených zákonem. 
Likvidátora jmenuje orgán, který rozhodl o zániku nadace s likvidací. 
 
16.2.  V případě likvidace nadace budou všechna její zbývající aktiva převedena na jinou veřejně prospěšnou 
nevládní neziskovou organizaci typu nadace či nadačního fondu, a to výhradně pro charitativní účely, na 
základě rozhodnutí orgánu, který rozhodl o likvidaci. 
 
16.3.  K zániku nadace bez likvidace může dojít rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo 
nadačním fondem, které mají podobné veřejně prospěšné poslání a slouží charitativním účelům. 
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XV. 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
17.1. Členy správní rady nadace jsou: 
a) Michal Valenčík, Nad Primaskou 1020/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
b) Mgr. David Neveselý, Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 9  
c) Ing. Petr Kasa, Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 – předseda správní rady 
d) Zuzana Kleknerová, Pod Vartou 256, 109 00 Praha 10 
e) Jaromír Mazák, Za skalkou 769/15, Braník, 147 00 Praha 4 
 
17.2. Členy dozorčí rady jsou: 
a) Gabriela Ivanco, Bryksova 761/42, Praha 9, 198 00 

b) Ing. Lucie Andreisová, V Dolině 1515/1B, Praha 10 – Michle, 101 00 
 
17.3. Tento statut je úplným zněním statutu nadace, vydaného zakladateli nadace spolu se zakladatelskou 

listinou, po zanesení úprav statutu schválených správní radou nadace dne 17. září. 2019 a 20. září 2021. 
 
17.4. Tento statut může být měněn a doplňován písemnými, po sobě jdoucími dodatky. 
 
 
Za Nadaci Via, 20. července 2022 

 
 
________________________ 
Ing. Petr Kasa 
předseda správní rady 
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