
 

 

Statut 

 
Nadace Bohuslava Martinů 

IČ: 45248061 

se sídlem Bořanovická 1779/14, 182 00 Praha 8 - Kobylisy 

zapsané v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 34 

 

(úplné znění) 

 

 

I. 

Název a sídlo nadace 

 

1. Název nadace zní Nadace Bohuslava Martinů (dále jen „nadace“) 

 

2. Sídlo nadace je v Praze 8 - Kobylisy, Bořanovická 1779/14, PSČ 182 00. 

 

3.  Zakladatelem nadace je Nadace Český hudební fond, IČ: 61381390, se sídlem Besední 

3. 110 00 Praha 1, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl V, vložka 2. 

 

 

II. 

Účel nadace 

 

1. Nadace je určena především k tomu, aby v rámci obecně prospěšného cíle, kterým je 

rozvoj české hudební kultury a hudebního života, všestranně napomáhala k poznávání, 

šíření a uplatňování díla českého hudebního skladatele Bohuslava Martinů a k poznání 

jeho života a osobnosti. Nadace to má činit všemi dostupnými a vhodnými způsoby. 

Rovněž jí náleží péče o uplatnění, ochranu a realizaci autorských práv ke 

skladatelovým dílům a jejich adekvátnímu užití. 

 

2. Při plnění svého účelu nadace zejména podporuje vydávání a všechny formy šíření 

skladatelových děl a vznik vědeckých, literárních, publicistických prací se vztahem k 

jeho životu, dílu a době, dále podporuje vynikající interpretační výkony při provádění 

jeho děl. Posláním nadace je rovněž získávání pramenů a dalších dokumentů 

souvisejících s dílem Bohuslava Martinů.  

 

3.  Nadace v rámci svého poslání a možností napomáhá poznávání a šíření hudebních děl 

ostatních českých skladatelů. Pečuje o uplatnění vybrané české hudební tvorby a o její 

autorskoprávní ochranu. 

 

4.  Nadace spolupracuje s jinými právními subjekty při podpoře záměrů a aktivit, jež jsou 

v souladu s jejím účelem. 

 
 

 



 

 

 

 

III. 

Nadační jistina a výše nadačního kapitálu 

 

1. Nadační jistinu tvoří:   

a) pozemek par. č. 1218 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Kobylisy, obec Praha, 

zapsaný Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha na LV č. 

1048, jehož součástí je budova č. p. 1779 (bytový dům) umístěný na adrese 

Bořanovická 1779/14, 182 00 Praha 8 sloužící jako trvalý zdroj příjmů nezatížený 

žádnými zástavními právy ani jinými závadami – nepeněžitý vklad ve výši 

26,660.000,-- Kč, 

b) podílové listy otevřeného podílového fondu Růstový fond nadací investiční 

společnosti Pioneer Asset Management, a.s. IČ 25684558, Želetavská 1525/1, 140 00 

Praha 4 - Michle v celkové hodnotě 45,000.000,-- Kč, 

c) peněžní prostředky ve výši 7,840.000,-- Kč uložené na bankovním účtu u Equa bank 

a.s., se sídlem Karolinská  661/4, 180 00 Praha 8 - Karlín,  IČ 47116102, pobočka 

Hradec Králové,  

d) majetková práva autorská k autorským dílům hudebního skladatele Bohuslava Martinů 

jako trvalý zdroj příjmu nezatížený žádnými zástavními právy ani jinými závadami – 

nepeněžitý vklad 131,933.000,-- Kč. 

 

2. Výše nadačního kapitálu dle písm. a) – d) činí 211,433.000,-- Kč. 

 

3. Správou vkladu byl při založení nadace pověřen zakladatel. 

 

 

IV. 

Správní rada 

 

l. Správní rada je statutárním orgánem nadace, spravuje její majetek a řídí její činnost. 

Správní rada má šest členů. 

 

2. Členem správní rady nemůže být ten, koho vylučuje ustanovení § 363 Občanského 

zákoníku. 

 

3. Členství ve správní radě zaniká z důvodů uvedených v Občanském zákoníku. 

 

4. Každý člen správní rady je volen správní radou v tajné volbě. Funkční období člena 

správní rady je tříleté. Jedna osoba může být členem správní rady zvolena opakovaně. 

Zanikne-li členství kterémukoli členovi správní rady před uplynutím jeho řádného 

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.  

 

5. Správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání. Správní 

rada současně volí ze svého středu dva místopředsedy, kteří budou předsedu 

zastupovat. Za nadaci jedná předseda správní rady, za jeho nepřítomnosti či 

zaneprázdnění kterýkoli místopředseda samostatně. Podpisování se děje tak, že k 

vypsanému či vytištěnému názvu nadace se připojí podpis s uvedením funkce 



 

 

podpisujícího. Předseda i místopředsedové správní rady jsou voleni v tajné volbě. 

 

6. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K 

rozhodnutí o sloučení nadace, ke změně statutu, volbě předsedy správní rady a 

rozhodování dle odst. 7 písm. b) tohoto článku je třeba souhlasu dvou třetin všech 

členů správní rady, jinak postačí nadpoloviční většina odevzdaných hlasů. Hlasovací 

právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedajícího.  

 

7. Vyjma působnosti vymezené v Občanském zákoníku a tímto statutem náleží do 

působnosti správní rady nadace: 

a)  rozhodování ve všech věcech nadačních příspěvků ve smyslu článku IX. tohoto 

statutu, 

b)  rozhodování o jmenování a odvolání ředitele nadace, rozsahu jeho kompetencí a 

plných mocí a způsobu jeho odměňování, 

c)  schválení vnitřních předpisů nadace a koncepce a strategie činnosti nadace, 

d)  rozhodování o změně tohoto statutu v plném rozsahu, 

e)  rozhodování o dalších otázkách, které si správní rada nadace svým usnesením do 

své kompetence vyhradí. 

 

8. Členové správní rady jsou povinni zachovávat  mlčenlivost o veškerých skutečnostech, 

informacích a údajích týkajících se nadace, a to i po ukončení členství ve správní radě. 

Porušení této povinnosti zakládá nárok oprávněné strany na náhradu újmy.  

 

9.  Správní rada se schází na zasedáních, která se konají alespoň čtyřikrát ročně, jinak dle 

potřeby. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemným oznámením o 

datu konání zasedání učiněným alespoň 1 měsíc před stanoveným datem. Forma 

oznámení i termín se považují za dodržené, je-li datum dalšího zasedání správní rady 

určeno a následně písemně konstatováno v zápise z bezprostředně předcházejícího 

zasedání správní rady. Materiály nezbytné pro rozhodování správní rady v rámci 

zasedání společně s programem zasedání rozesílá ředitel tak, aby byly každému 

z členů správní rady odeslány nejpozději 1 týden před stanoveným termínem zasedání. 

Program zasedání správní rady může být doplňován či měněn v rámci zasedání, 

souhlasí-li s tím všichni přítomní členové správní rady.  

 

10. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady, požádá-li o to alespoň 

1/3 členů správní rady a/nebo ředitel nadace a/nebo dozorčí rada nadace. 

 

11.  Členové správní rady jsou povinni účastnit se zasedání správní rady a plnit úkoly 

uložené jim správní radou.  

 

12. Správní rada je oprávněna rozhodovat o otázkách, jež nesnesou odkladu, i mimo 

pravidelná zasedání správní rady, a to prostřednictvím elektronické pošty. O 

bezodkladnosti záležitosti a hlasování mimo zasedání správní rady rozhoduje předseda 

sám nebo na návrh kteréhokoli člena správní rady a/nebo ředitele nadace. Předseda 

správní rady je v takovém případě povinen písemně či elektronicky uvědomit všechny 

členy správní rady o daném návrhu a poskytnout jim přiměřenou lhůtu (ne více než 5 

dní, pokud není stanoveno jinak) k vyjádření souhlasu či nesouhlasu s tímto návrhem. 

Předseda správní rady prostřednictvím tajemnice rozešle všem členům správní rady 

elektronickou poštou text předkládaného návrhu, jenž musí být formulován tak, aby se 



 

 

hlasující členové správní rady mohli při hlasování vyslovit pro jednu z těchto variant: 

schvaluji, neschvaluji či zdržuji se. 

 

13.  Všechna vyjádření k návrhu, o němž je hlasováno způsobem dle odst. 12, musí být 

předsedovi správní rady doručena nejpozději pátý den ode dne odeslání návrhu 

předsedou správní rady. Při odesílání vyjádření k hlasování předsedovi správní rady 

jsou členové správní rady povinni odeslat svá vyjádření i všem ostatním hlasujícím 

členům.  

 

14.  Hlasování mimo pravidelná zasedání správní rady dle odst. 12 je platné, účastní-li se 

ho nadpoloviční většina všech členů správní rady. Návrh projednávaný mimo 

pravidelná zasedání správní rady je přijat, jestliže s jeho přijetím písemně/elektronicky 

vysloví souhlas nadpoloviční většina členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas předsedy správní rady. 

 

15.  Rozhodování správní rady podle odst. 12 nelze uplatnit ve věcech, o nichž správní 

rada podle statutu nadace rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů 

správní rady. Rozhodování správní rady podle odst. 12 rovněž nelze uplatnit ve 

finančních záležitostech týkajících se peněžitého plnění přesahujícího částku 50.000,- 

Kč. 

 

16.  V případě rozhodování o návrhu podle odst. 12 je ředitel nadace povinen zaslat všem 

členům správní rady e-mailovou zprávu s výsledky hlasování mimo pravidelné 

zasedání správní rady a předseda správní rady je povinen zařadit oznámení o 

výsledcích hlasování o návrhu na nejbližší pravidelné zasedání správní rady. 

 

17.  Podrobná pravidla způsobu a lhůt pro svolávání zasedání správní rady, stanovení 

programu zasedání a možnosti jeho změny, případně způsobu hlasování o jednotlivých 

bodech zařazených do programu zasedání správní rady, jakož i další procedurální 

ustanovení vymezuje jednací řád správní rady. O vydání jednacího řádu a o jeho 

případných změnách rozhoduje správní rada prostou většinou přítomných členů. 

 

18. Prvními členy správní rady při jejím založení byli zakladatelem zvoleni: 

 PhDr. Viktor Kalabis, nar. 27.2.1923, bytem Slezská 107, Praha 3 

 prof. Ivan Štraus, nar. 13.2.1937, bytem Zborovská 68, Praha 5 

 PhDr. Jan Kapusta, nar. 7.12.1932, bytem Litomyšl, Komenského nám. 1043, 

 Oldřich Korte, nar. 26.4.1926, bytem Slezská 115, Praha 3 

 prof. Emil Leichner, nar. 23.7.1938, bytem Rooseveltova 49, Praha 6 

 PhDr. Kateřina Maýrová, nar. 6.7.1954, bytem Gorazdova 17, Praha 2 

 Michal Novenko, nar. 5.1.1962, bytem Táborská 65, Praha 4 

 PhDr. Stanislava Střelcová, nar. 2.7.1955, bytem Jahodová 37, Praha 10 

 Vladimír Ševčík, nar. 2.10.1930, bytem Počernická 517, Praha 10. 



 

 

 

19. O změně tohoto statutu v jakékoli jeho části rozhoduje v plném rozsahu správní rada, a 

to dvoutřetinovou většinou všech svých členů v souladu s odst. 6 tohoto článku. 

Souhlas zakladatele a/nebo dozorčí rady se nevyžaduje. K rozhodnutí o změně statutu 

není zapotřebí veřejné listiny, nestanoví-li Občanský zákoník nebo jiný obecně 

závazný právní předpis jinak. 

 

 

V. 

Dozorčí rada 

 

1. Dozorčí rada je kontrolní orgán nadace, její působnost je vymezena Občanským 

zákoníkem. Dozorčí rada má tři členy.  

 

2.  Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Členy dozorčí rady volí správní rada 

tajnou volbou. Jedna osoba může být členem dozorčí rady zvolena opakovaně. 

Zanikne-li členství kterémukoli členovi dozorčí rady před uplynutím jeho řádného 

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. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, a to v tajné volbě. 

 

3.  Jinak platí o dozorčí radě příslušná ustanovení Občanského zákoníku.  

 

4. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat  mlčenlivost o veškerých 

skutečnostech, informacích a údajích týkajících se nadace, a to i po ukončení členství 

v dozorčí radě. Porušení této povinnosti zakládá nárok oprávněné strany na náhradu 

újmy.  

 

5.  Prvními členy dozorčí rady byli zvoleni: 

 PhDr. Ludvík Kašpárek, nar. 10.6.1942, bytem Pejevové 3129, Praha 4 

 Karel Mlejnek, nar. 14.11.1930, bytem Pacovská 33, Praha 4 

 Jiří Teml, nar. 24.6.1935, bytem Jovkova 3261, Praha 4  

 

 

VI. 

Čestný člen správní rady 

 

1. Čestným členem správní rady nadace může být osoba splňující podmínky podle odst. 

2, která s návrhem na své zvolení souhlasí, je zvolena na zasedání správní rady a toto 

své členství přijme. Ke zvolení čestného člena správní rady nadace je zapotřebí 

souhlasu všech členů správní rady. 

 

2. Čestným členem správní rady se mohou stát členové správní či dozorčí rady, jejichž 

funkční období již uplynulo a kteří se zvlášť výrazným způsobem zasloužili o šíření 

díla Bohuslava Martinů, rozvoj činnosti nadace a důstojně ji reprezentovali. Návrh na 

zvolení čestného člena správní rady nadace předkládá kterýkoli člen správní rady či 

dozorčí rady.  

 

3. Čestný člen správní rady může být přítomen na zasedání správní rady, je-li správní 

radou pozván, a to k projednávání témat, k nimž je s ohledem na odborné znalosti či 



 

 

zkušenosti nezbytné anebo žádoucí jeho vyjádření. O pozvání čestného člena na 

zasedání správní rady k projednání určeného tématu rozhoduje správní rada prostou 

většinou přítomných členů. Čestný člen není oprávněn o otázce, k jejímuž projednání 

byl přizván, hlasovat.  

 

4. Správní rada vede listinu čestných členů správní rady. 

 

 

VII. 

Ředitel 

 

1. Ředitel je výkonným orgánem nadace. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada 

způsobem dle článku IV. odst. 6 tohoto statutu. Z výkonu své činnosti pro nadaci je 

ředitel odpovědný správní radě. 

 

2. Ředitel je povinen se při své činnosti řídit příslušnými právními předpisy, statutem a 

pokyny udělenými mu správní radou a v rámci své činnosti pro nadaci zejména: 

a) zajišťuje realizaci usnesení správní rady, není-li tato činnost výslovně svěřena 

správní radou jinému orgánu nadace či třetí osobě, a odpovídá za jejich splnění, 

b) připravuje zasedání správní rady, 

c) zúčastňuje se zasedání správní rady s hlasem poradním, 

d) podává správní radě zprávy o své činnosti pro nadaci, o celkové činnosti nadace 

a aktuální zprávu o hospodaření nadace, 

e) zajišťuje vyhotovení zápisu ze zasedání správní rady nadace či dozorčí rady 

nadace, 

f) v rámci kompetencí svěřených mu správní radou, Občanským zákoníkem, tímto 

statutem a popisem jeho pracovní činnosti řídí a kontroluje činnost nadace 

v oblasti ekonomické, majetkové a personální, 

g) zajišťuje zpracování účetní závěrky a její ověření auditorem, 

h) zajišťuje zpracování výroční zprávy a návrhu rozpočtu a předkládá je správní 

radě k projednání, 

i) zastupuje nadaci v záležitostech svěřených mu tímto statutem, 

j) dohlíží na plnění finančních závazků nadace a kontroluje plnění závazků třetích 

osob vůči nadaci plynoucích ze smluv, právních předpisů či rozhodnutí státních 

orgánů, 

k) řídí činnost sekretariátu nadace, 

l) jedná za nadaci v rozsahu plných mocí udělených mu správní radou a odpovídá 

za řádné plnění takto udělených kompetencí, 

m) vstupuje do jednání s existujícími či potenciálními partnery nadace a v jednáních 

s nimi zastupuje zájmy nadace, podává správní radě zprávu o výsledcích těchto 

jednání. 

 

3. Zastupuje-li ředitel nadaci v rozsahu kompetencí vymezených tímto statutem, 

podepisuje vždy tak, že k vytištěnému či napsanému názvu nadace připojí svůj podpis 

s uvedením funkce. 



 

 

 

 

VIII. 

Nakládání s majetkem nadace 

 

1. S majetkem nadace se smí nakládat pouze tak, jak dovoluje Občanský zákoník.  

 

2. Celkové roční náklady nadace související s její správou nesmí převýšit 30% nadačního 

kapitálu podle stavu k 31. prosinci daného roku.  

 

3. V případě likvidace nadace má likvidační zůstatek včetně práv autorských přejít na 

jinou nadaci nebo nadační fond sledující účel co nejbližší účelu likvidované nadace. 

 

 

IX. 

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 

 

1. Nadační příspěvky (dále jen „příspěvky“) mohou spočívat v plnění peněžitém i 

věcném. 

 

2. Poskytnutí příspěvku musí vždy napomáhat plnění účelu nadace. 

 

3. Na příspěvek není právní nárok. 

 

4. Posouzení důvodnosti příspěvku náleží výlučně nadaci.  

 

5. Příspěvek lze přiznat na žádost, na upozornění či doporučení třetích osob i z vlastního 

podnětu nadace. 

 

6. Podrobné podmínky přiznání konkrétního příspěvku určuje nadace. Určuje rovněž 

bližší požadavky na formu a obsah žádosti o příspěvek. 

 

7. Podle povahy věci rozhoduje nadace, zdali přiznaný příspěvek vyplatí předem, v 

určených splátkách či následně. 

 

8. Splnění zákonem uložených povinností příjemce příspěvku zajišťuje nadace vhodnou 

písemnou formou před poskytnutím příspěvku. 

 

9. Příspěvky lze poskytovat výlučně podle zásad uvedených v odst. 1 - 8, a to zejména v 

těchto formách: 

a)  podpory k realizaci konkrétních záměrů uměleckých, vědeckých a badatelských, 

publicistických, edičních, pořadatelských či organizačních, 

b)  jednorázové odměny (též ceny a prémie) za výsledky již dosažené ve směrech 

obdobných jako ad a), v důvodných případech i jako dohodnocení dřívější 

podpory, 

c)  příspěvky na půjčovné provozovacích materiálů děl Bohuslava Martinů,  

d)  ceny veřejných soutěží k podněcování nové tvorby, uměleckých výkonů či 

jiných aktivit souvisejících s účelem nadace, 

e)  cestovní příspěvky k rozšíření odborných znalostí či kvalifikace, k prezentaci 

tvůrčích výsledků nebo k účelům badatelským, 



 

 

f)  příspěvky na akce a aktivity hudebních institucí a společenství, významné 

obecně z hlediska účelu nadace, nebo materiální spoluúčast na nich 

(spolupořadatelství apod.), 

g)  studijní stipendia, 

h)  příspěvky na provoz či zařízení jiným právním subjektům, působícím obecně ve 

prospěch účelu nadace, 

i)  sociální příspěvky těm, kdo se pro nemoc, věk nebo nezaviněnou tíseň nemohou 

soustavně věnovat své dosud osvědčené činnosti směřující k účelu nadace, 

popřípadě též po nich pozůstalým rodinným příslušníkům, 

j)  čestné odměny vázané k celoživotním či výjimečným zásluhám, jubileím či 

jiným výročím a příležitostem, určené fyzickým, ale podle povahy věci i 

právnickým osobám. 

 

10. Okruh příjemců příspěvků je omezen pouze zjištěním nadace, zdali z hlediska péče o 

plnění účelu nadace je přiznání příspěvku žádoucí. Bez ohledu na okolnosti však nelze 

příspěvek poskytnout, pokud to výslovně zakazuje Občanský zákoník. 

 

 

X. 

Výroční zpráva 

 

Lhůta pro vypracování výroční zprávy za kalendářní rok se stanoví na den 30. června roku 

následujícího. Jinak platí o výroční zprávě bez dalšího ustanovení příslušných právních 

předpisů.  

 

 

XI. 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

 

1. Toto úplné znění statutu bylo sepsáno na základě změny schválené správní radou dne 

17. dubna 2018. 

 

2. Záležitosti neupravené tímto statutem se řídí obecnou právní úpravou obsaženou 

v Občanském zákoníku, případně v dalších obecně závazných právních předpisech. 

  

 

V Praze dne 17. dubna 2018 

 

 

za Nadaci Bohuslava Martinů  

PhDr. Stanislava Střelcová, předsedkyně správní rady 


