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Statut Nadace Františka Faltuse
§1
Účel a působnost Nadace
Nadace Františka Faltuse (dále jen Nadace) je zřízena na uctění památky profesora
Františka Faltuse. Nadace si klade za cíl podporovat vzdělávání a práce studentů, doktorandů
a mladých pedagogů v oboru stavebních ocelových konstrukcí na Českém vysokém učení
technickém v Praze, Fakultě stavební. Nadace bude přispívat na rozvoj vzdělávání v oboru
ocelových konstrukcí a konstrukčních detailů (výpočtů, optimalizací, zkoušení, návrhu,
rekonstrukce, výroby, montáže, bourání atd.), odměňováním nezávislých prací, publikováním
originálních závěrů a publikováním přehledu o světových výsledcích v určitém oboru.
Odměny nesmějí být použity pro placení studentů za práci na projektu nebo vedlejší
hospodářské činnosti fakulty.
§2
Správní rada Nadace
Nadace je řízena Správní radou v souladu s tímto statutem. Správní rada je tříčlenná. Předseda
zastupuje Nadaci na veřejnosti, svolává a řídí Správní radu. Jeden člen pověřený jako
tajemník Nadace vede doklady Nadace, vypisuje výzvu na projekty Nadace a zveřejňuje
výběr projektů Nadace. Další člen pověřený funkcí pokladníka navrhuje investiční strategii v
péči o jistinu Nadace, řídí výběr a výzvy na dary Nadaci a udržuje účetní záznamy. Správní
rada rozhoduje o výběru projektu pro odměny, o investiční strategii a o použití finančních
prostředků Nadace na činnost Nadace.
Rozhodnutí rady se provádí volbou. Výběr příjemce příspěvku Nadace z kandidátů provádí
rada hlasováním. Rozhodnuti je určeno většinou hlasů.
§3
Dozorčí rada Nadace
Nadace je kontrolována Dozorčí radou. Dozorčí rada je tříčlenná. Dozorčí rada pracuje ve
složení předseda a dva členové. Dozorčí rada kontroluje hospodaření s prostředky Nadace
v souladu s Nadační listinou a platnými zákony. Kontrola se uskuteční nejméně jednou ročně.
Kontrola za kalendářní rok musí být uzavřena nejpozději k 15. březnu roku následujícího
stručnou zprávou.
§4
Nadační příspěvek
Z výnosů základního jmění Nadace a z darů Nadaci se poskytují Nadační finanční příspěvky
studentům, doktorandům a mladým pedagogům oboru ocelových konstrukcí Fakulty stavební
Českého vysokého učení technického v Praze. Zákonem požadované nejmenší nadační jmění
v hodnotě 500 000,- Kč musí byt zachováno. Nadační příspěvek se poskytuje každému
uchazeči nejvýše jednou. Nadační příspěvek se poskytuje na základě žádostí předložených
jednotlivými uchazeči.. Žádost musí splnit podmínky uvedené v §1. Pro získání žádostí se
zveřejňuje Výzva Nadace Františka Faltuse. Výzva se vyhlašuje nejméně jednou do roka a to
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k 15. březnu. Výzva se zveřejňuje na úřední desce Fakulty Stavební Českého vysokého učení
technického v Praze. Uzávěrka pro ohodnocení je 30. dubna.
§5
Náklady související se správou Nadace
Celkové roční náklady související se správou Nadace nesmí převýšit částku ve výši 5%
z celkové hodnoty nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci příslušného roku, ale
zákonem požadované nejmenší jmění v hodnotě 500 000,- Kč musí být zachováno. Činnost ve
Správní radě a v Dozorčí radě je čestná, dobrovolná a nehonorovaná.
§6
Zastupování a podepisování
Jménem Nadace mohou jednat samostatně její dva členové. Podepisování se děje tak, že
k napsanému názvu Nadace připojí podpisy společně dva členové Správní rady.
§7
Sídlo Nadace
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Česká republika.
§8
Účetnictví a výroční zpráva
Tajemník vypracuje výroční zprávu Nadace do tří měsíců po skončení kalendářního roku.
Výroční zpráva Nadace obsahuje přehled o veškeré činnosti Nadace za hodnocené období,
zejména výběr pro odměnu z předložených žádostí se zdůvodněním a zhodnocení činnosti
Nadace. Pokladník vypracuje roční účetní uzávěrku do tří měsíců po skončení kalendářního
roku. Uzávěrka musí obsahovat údaje o příjmech, odměnách, a nákladech Nadace a stav
jmění ke konci roku. Před zveřejněním musí obě zprávy schválit Správní rada. Zpráva
Dozorčí rady potvrzující že Správní rada postupovala podle statutu Nadace a podle zákona,
výroční zpráva a účetní uzávěrka budou zaslány nejpozději do 30.dubna každého roku:
a) k uložení u příslušnému oddělení Krajského obchodního soudu v Praze,
b) na adresu American Fund for the Czechoslovak Relief, Inc. 1776 Broadway, Suite 2105,
New York, NY 10019 USA ( až do roku 2005)
c) Dárci základního nadačního jmění pro založení Nadace, kterým je paní Vera Faltus
Dunder, 40 Wood Ranch Circle, Danville CA 94506, USA, (popřípadě na novou adresu) a
po smrti dárce její dceři Mrs. Vera Dunder Revelli MS a potomkům.
§9
Platnost
Tento statut nabývá účinnosti dnem registrace Nadace u příslušného krajského obchodního
soudu, odd. nadačního rejstříku.
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