STATUT
Nadačního fondu obětem holocaustu
ve znění dodatků č. 1-8
Čl. I.
Název a sídlo nadačního fondu
1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu
2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova 18, 110 00 Praha 1
Čl. II.
Zřizovatel nadačního fondu
Zřizovatel Nadačního fondu obětem holocaustu je Federace židovských obcí v České
republice, Maiselova 18, 110 00 Praha l, IČO 00438341.
Čl. III.
Účel nadačního fondu
1. Účelem "Nadačního fondu obětem holocaustu" (dále jen "Fond") je poskytování
nadačního příspěvku na zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem
holocaustu.
2. Za účelem uvedeným v čl. III odst. 1 tohoto Statutu budou peněžní prostředky Fondu
používány jako nadační příspěvky výhradně:
a) fyzickým osobám za účelem zmírňování některých majetkových křivd
způsobených obětem holocaustu,
b) na sociálně zdravotní péči se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili
holocaust,
c) pro rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých židovských
památek na území České republiky,
d) pro projekty sloužící k důstojné připomínce obětí holocaustu,
e) k podpoře vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu,
f) k podpoře rozvoje židovských komunit v České republice.
Čl. IV.
Výše majetkového vkladu
Majetkový vklad do Fondu činí 1.000,-- Kč, které byly složeny k rukám správce vkladu do
doby zápisu Fondu do nadačního rejstříku.
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Čl. V.
Čl. Va)
Čestný předseda
Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc. je na návrh Federace židovských obcí v ČR ustanoven
Čestným předsedou správní rady NFOH. S tímto titulem nejsou s výjimkou práva jeho
užívání spojená žádná zvláštní práva. Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc. má jako člen správní
rady NFOH všechna práva a povinnosti, která náleží členům správní rady NFOH podle
Nadační listiny NFOH, Statutu NFOH a popř. dalších předpisů NFOH.
Čl. Vb)
Správní rada
1. Správní rada má 9 členů.
2. První členy správní rady jmenuje zřizovatel, z toho čtyři na návrh místopředsedy vlády.
3. Noví členové správní rady budou voleni takto:
a) na místo čtyř členů jmenovaných na návrh místopředsedy vlády vždy jeden na
návrh místopředsedy vlády, jeden na návrh ministra zahraničních věcí, jeden na
návrh ministra kultury a jeden na návrh ministra financí,
b) na místo dalších pěti členů vždy na návrh Federace židovských obcí v ČR.
4. Funkční období členů správní rady je tříleté a stanoví se pro všechny členy ve stejné
délce.
5. Správní rada zvolí ze svého středu předsedu správní rady. Zasedání správní rady se koná
nejméně dvakrát ročně. Předseda správní rady je povinen svolat správní radu ve lhůtě tří
týdnů, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady, nebo kdokoli z dozorčí rady.
6. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. Je povinen se zúčastnit
jednání osobně.
7. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem a dále z
těchto důvodů:
a) nezúčastní-li se dvakrát bez omluvy jednání správní rady
b) poruší-li hrubě Statut Fondu a jeho další setrvání ve funkci člena správní rady by
mohlo ohrozit dobré jméno Fondu.
8. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání alespoň nadpoloviční většina jejich
členů, z nichž alespoň dva členové musí být jmenovaní do funkce na základě návrhů
uvedených v čl. V. odst. 2 tohoto Statutu a dva členové jmenovaní do funkce
zřizovatelem.
9. Správní rada schválí zásady pro poskytování nadačních příspěvků k dosažení účelu
vyjádřeném v čl. III., odst. písm.a) a případně též pravidla pro poskytování nadačních
příspěvků k dosažení účelu podle čl. III. odst. 2 písm. b) až e) tohoto Statutu.
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10.
a) k rozhodnutí o změně Statutu nebo o změně Zásad poskytování nadačních příspěvků
nebo o změně pravidla pro poskytování nadačních příspěvků je třeba souhlasu alespoň
osmi členů správní rady, z nichž 4 musí být jmenovaní do funkce na základě návrhů
uvedených v čl. V odst. 2 tohoto Statutu,
b) v ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů správní rady z nichž nejméně dva členové byli do funkce jmenováni
na základě návrhů uvedených v čl. V. odst. 2 tohoto Statutu a další dva členové byli
do funkce jmenováni zřizovatelem,
c) hlasovací právo všech členů správní rady je rovné; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího.
11. Správní rada může přijímat rozhodnutí „per rollam“, není-li možné rozhodnout na
zasedání správní rady. Při rozhodování „per rollam“ zašle předseda správní rady nebo
z jeho pověření ředitel Fondu jednotlivým členům správní rady poštou, faxem nebo
elektronickou poštou materiál, o němž má správní rada rozhodnout včetně formulace
požadovaného rozhodnutí a stanovení alespoň třídenní lhůty pro odpověď.
Člen správní rady zašle své rozhodnutí zpět Fondu ve stanovené lhůtě. Neodpoví-li člen
správní rady ve stanovené lhůtě, je toto mlčení považováno za zdržení se hlasování.
Rozhodnutí „per rollam“ je přijato, vysloví-li souhlas většina členů správní rady
stanovená v čl. V odst. 10 tohoto statutu. Dnem přijetí rozhodnutí je den, kdy je dosaženo
souhlasu posledního z členů správní rady, kterým je dosaženo stanovené většiny hlasů.
Na nejbližším zasedání správní rady je předseda správní rady nebo jím pověřený člen
správní rady povinen informovat správní radu o všech rozhodnutích přijatých per rollam
v mezidobí mezi jednáními správní rady.
12. Jménem Fondu jednají členové správní rady samostatně. Podepisování se děje tak, že k
názvu Fondu připojí svůj podpis předseda správní rady nebo místopředseda správní rady a
jeden člen správní rady.
13. Správní rada volí na návrh předsedy místopředsedu správní rady. Místopředseda zastupuje
předsedu správní rady v plném rozsahu jeho práv a povinností s výjimkou činností, které
si předseda k rozhodnutí vyhradí.
14. Zásady pro poskytování příspěvků z Nadačního fondu obětem holocaustu fyzickým
osobám na zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu
(dále jen "Zásady") tvoří přílohu k tomuto Statutu.
15. Správní rada pro zajištění své činnosti vydá jednací řád.
16. Členství ve správní radě je čestné. Členům správní rady může správní rada stanovit
odměnu za výkon jejich funkce, pokud rozsah jejich činnosti a zodpovědnosti překračuje
míru, obvyklou pro výkon takové funkce.
17. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele a stanovuje výši jeho odměny.
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Čl. VI.
Dozorčí rada
1. V souladu s nadační listinou je zřizována dozorčí rada. Dozorčí rada je tříčlenná.
2. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.
3. Jedním z členů dozorčí rady je vždy osoba navržená Fondem národního majetku České
republiky.
4. Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu, který organizuje a řídí činnost dozorčí rady.
5. Dozorčí rada navrhuje správní radě auditora, který ověří roční účetní závěrku Fondu.
6. Dozorčí rada pro zajištění své činnosti vydá jednací řád.
7. Členství v dozorčí radě je čestné. Členům dozorčí rady může správní rada stanovit
odměnu za výkon jejich funkce, pokud rozsah jejich činnosti a zodpovědnosti překračuje
míru obvyklou pro výkon takové funkce.
Čl. VII.
Ředitel
1. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada a stanovuje výši jeho odměny.
2. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná.
3. Ředitel je za výkon své funkce odpovědný správní radě.
4. Ředitel řídí běžný chod Fondu a za tím účelem zejména:
a) vykonává usnesení správní rady,
b) zastupuje Fond ve věcech příslušejících správní radě v rozsahu plné moci
udělené mu správní radou,
c) na základě požadavku správní rady vypracovává organizační řád a další interní
dokumenty,
d) zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky Fondu v rozsahu mu
svěřených pravomocí,
e) předkládá správní radě ke schválení plán činnosti Fondu, rozpočet, roční účetní
závěrku a výroční zprávu,
f) vykonává ve vztahu k zaměstnancům Fondu funkci zaměstnavatele podle
pracovněprávních předpisů.
5. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady Fondu, je však oprávněn účastnit se
zasedání správní a dozorčí rady s hlasem poradním. Požádá-li ředitel na zasedání správní a
dozorčí rady o slovo, musí mu být uděleno.
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Čl. VIII.
Náklady na správu Fondu
Celkové náklady související se správou Fondu nesmí převýšit 30 % hodnoty nadačním
fondem ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
Čl. IX.
Základní podmínky poskytování nadačních příspěvků
1. Nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správní rady na základě písemné
žádosti. Správní rada se při rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku řídí právními
předpisy a dokumenty uvedenými v čl. V. odst. 9 tohoto Statutu.
2. Správní rada rozhoduje na základě žádosti či návrhu člena správní rady.
Čl. X.
Účetnictví a výroční zpráva
1. Fond vede účetnictví podle zvláštních předpisů. Roční účetní závěrka musí být ověřena
auditorem.
2. Fond vede veškeré své peněžní prostředky na účtu u banky nebo pobočky zahraniční
banky se sídlem na území České republiky.
3. Fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. 6.
4. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle Fondu
v úředních hodinách.

Čl. XI.
Finanční prostředky z Fondu národního majetku České republiky
určené pro nadační fond
1. Usnesením vlády České republiky č. 1002/1999, byla pro účely zmírnění některých
majetkových křivd, způsobených obětem holocaustu, vyčleněna částka 300 mil. Kč
a
převedena z prostředků Fondu národního majetku, určených pro Nadační investiční fond,
Nadačnímu fondu obětem holocaustu.
2. Tento příspěvek podléhá zvláštnímu režimu, který je uveden ve Statutu Nadačního fondu
obětem holocaustu a ve smlouvě uzavřené s Fondem národního majetku České republiky.
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Čl. XII.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Statut ve znění dodatku č. 1 – 8 byl schválen správní radou dne: 5. února 2009.
2. Tento Statut může být měněn a doplňován písemnými, po sobě jdoucími dodatky.
3. Tento Statut se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva budou použity pro řízení
před rejstříkovým soudem a jeden bude založen v dokumentaci Fondu.
V Praze dne 17. února 2009
Za Nadační fond obětem holocaustu:

Ing. Michal Borges
předseda správní rady
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Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady

