STATUT
Nadačního fondu Josefa Nováka
se sídlem Vodičkova 699/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 01788833

1)
2)
3)
4)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Nadační fond Josefa Nováka (dále také jako „nadační fond“) vznikl dne 28. 11. 2016 zápisem
do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíle N, vložce 1430.
Nadační fond má sídlo v Praze, ulice Vodičkova č. p. 699/30, PSČ: 110 00 Praha 1 – Nové
Město.
Statut nadačního fondu Josefa Nováka je závazný vnitřní dokument, jenž je v souladu se
zákony České republiky a Zakládací listinou ze dne 9. 11. 2016.
Statut upravuje zejména postavení a pravomoci orgánů nadačního fondu a způsob jejich
jednání, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, okruh osob, kterým lze poskytovat
nadační příspěvky, a způsob, kterým se nadační příspěvky poskytují. Rovněž zakotvuje
náležitosti výroční zprávy a další otázky, které mají být v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, obsaženy v Zakládací listině nebo ve Statutu nadačního
fondu.

Čl. 2
Zakladatel nadačního fondu
Jediným zakladatelem nadačního fondu je: PhDr. Emilie Curryová, nar. 19. srpna 1990, adresa
bydliště Vodičkova 699/30, Nové Město, 110 00 Praha.

Čl. 3
Účel a činnost nadačního fondu
Nadační fond byl dle Zakládací listiny založen za tímto účelem:
1) podpora seniorů ve zdravotní, sociální, finanční a vzdělávací oblasti se zvláštním
zaměřením na rozvoj paliativní péče;
2) hmotná podpora hospiců a domovů pro seniory za účelem zlepšení služeb seniorům;
3) podpora projektů sloužících ke zkvalitnění aktivního života seniorů;
4) podpora projektů v oblasti vědy, výzkumu a zdravotnictví týkajících se stáří.
Čl. 4
Majetek nadačního fondu
Majetek nadačního fondu tvoří majetkový vklad zakladatele. Zakladatel vložil do fondu peněžitý
vklad ve výši 50.000,-- Kč.
Čl. 5
Zákaz ručení
Nadační fond nesmí žádným způsobem zajistit žádný dluh žádné třetí osoby.

Čl. 6
Orgány nadačního fondu
1) Orgány nadačního fondu jsou správní rada a revizor.
2) Základní pravomoci, složení a podmínky členství v jednotlivých orgánech jsou upraveny
v Zakládací listině ze dne 9. 11. 2106, č. notářského zápisu NZ 622/2016, N 676/2016.
3) Jednotlivé orgány jsou v mezích stanovených zákonem, Zakládací listinou a tímto Statutem
oprávněny vydat Jednací řády, kterými se bude řídit jejich jednání. Jednací řády upraví
zejména přípravu zasedání orgánu, svolávání, průběh jednání, postup při hlasování, jakož i
náležitosti zápisu ze zasedání orgánů a také i jiné procesní záležitosti vztahující se k zasedání
a samotnému jednání orgánu.
Čl. 7
Společná ustanovení pro orgány nadačního fondu
1) Členem orgánu nadačního fondu může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje
podmínky členství stanovené zákonem.
2) Fyzická osoba musí být svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání
a nesmí u ní nastat skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
3) Je-li členem orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala,
jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
4) Zástupce právnické osoby, která je členem orgánu musí splňovat požadavky a předpoklady
pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena.
5) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem orgánu, jen pokud to předem
oznámila zakladateli, jde-li prvního člena orgánu, jinak nadačnímu fondu.
6) Kdo se má stát členem orgánu, musí předem informovat zakladatele, jde-li prvního člena
orgánu, jinak nadační fond, zda ohledně jeho majetku nebo majetku právnické osoby, v níž
působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční
řízení nebo řízení podle § 63 až 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech, anebo zda u něj není jiná překážka výkonu funkce.
7) Kdo přijme funkci člena orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a s
potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného
hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z
toho pro sebe důsledky.
8) Dozví-li se člen orgánu, že může při výkonu jeho funkce dojít ke středu jeho zájmů se
zájmem nadačního fondu, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy
orgánu, jehož je členem, a jde-li o člena správní rady, pak i revizora. To platí obdobně i pro
možný střet zájmů osob členovi orgánu blízkých nebo osob jím ovládaných.
9) Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu
funkce, se členem orgánu nestane, i když o tom rozhodl zakladatel nebo příslušný orgán
nadačního fondu.
10) Členství v orgánu zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. smrtí,
c. odvoláním,
d. odstoupením.
11) V případě úmrtí zaniká členství v orgánu dnem úmrtí, odvoláním okamžikem odvolání nebo

dnem uvedeným v usnesení o odvolání, v případě odstoupení zaniká uplynutím jednoho
měsíce pod doručení písemného oznámení o od-stoupení nadačnímu fondu.
12) V případě zániku členství před koncem funkčního období zvolí orgán nového člena orgánu;
funkční období nově zvoleného člena orgánu je u člena správní rady a i u člena dozorčí rady
stejné, jako u člena jehož členství před koncem funkčního období zaniklo. Byl-li člen, jehož
funkce zanikla, zvolen na návrh zakladatele, volí orgán nového člena jen na návrh zakladatele.
13) Orgán volí ze svých členů svého předsedu. Předseda řídí činnost orgánu, svolává a řídí
zasedání orgánu; v jeho nepřítomnosti řídí zasedání orgánu člen, kterého orgán zvolí.
14) Orgán je způsobilý usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
15) Orgán rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou hlasů přítomných členů, neurčují-li
zákon, tato zakládací listina nebo statut jinak. Při hlasování má každý člen jeden hlas. V
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy orgánu.
16) Statut může připustit rozhodování orgánu per rollam, konání zasedání orgánu
prostřednictvím sdělovací techniky, hlasování prostřednictvím sdělovací techniky nebo
korespondenční hlasování a stanoví podmínky takového rozhodování.
17) Při volbě a odvolání předsedy orgánu a při volbě nového člena orgánu, je-li opakovaně volena
osoba, která je ke dni volby členem příslušného orgánu, tato osoba nehlasuje a k jejímu hlasu
se při posuzování schopnosti orgánu usnášet se, přijímat rozhodnutí a při určení kvóra pro
přijetí rozhodnutí, nepřihlíží.

1)

2)
3)
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Čl. 8
Správní rada
Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech
záležitostech nadačního fondu, které nejsou zákonem, zakládací listinou nebo statutem
vyhrazeny jinému orgánu nadačního fondu, nebo zakladateli.
Správní rada vykonává veškerou působnost, která není obecně zákonem, Zakládací listinou
nebo Statutem vyhrazena jiným orgánům nadačního fondu, nebo zakladateli.
Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.
Správní rada má tři členy.
Funkčního období člena správní rady je na dobu neurčitou.
Opakovaná volba člena správní rady je možná.
Všechny členy volí správní rada na návrh zakladatele
Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a. vydat Statut a rozhodovat o jeho změnách,
b. schvalovat rozpočet a jeho změny,
c. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,
d. rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací,
e. volit nové členy správní rady a revizora/dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena
správní rady a revizora, pokud přestane splňovat podmínky členství nebo funkce;
z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,
f. stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora/dozorčí rady;

Čl. 9
Svolávání zasedání správní rady
1) Zasedání správní rady se konají podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

2) Každý člen správní rady může předsedu správní rady požádat o svolání správní rady. V
žádosti musí člen správní rady vymezit předmět jednání a uvést rozhodné skutečnosti,
případě předložit potřebné listiny. Předseda je povinen jednání správní rady svolat tak, aby se
konalo nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti. Pokud předseda správní rady
jednání správní rady nesvolá, může je svolat žadatel sám.
3) O svolání správní rady může požádat i revizor; v žádosti musí vymezit předmět jednání a
uvést rozhodné skutečnosti, případě předložit potřebné listiny. Předseda je povinen jednání
správní rady svolat tak, aby se konalo nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti.
Pokud předseda správní rady jednání správní rady nesvolá, může je svolat revizor sám.
Čl. 10
Rozhodování správní rady
1) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech členů se vyžaduje k rozhodnutím o:
a. o prodeji, pachtu nebo nájmu závodu nebo jeho části nebo takové části majetku, která
by představovala podstatnou změnu dosavadní struktury nadačního fondu nebo
závodu nebo podstatnou změnu v činnosti nadačního fondu,
b. jakékoliv změně předmětu podnikání; změnou předmětu podnikání se rozumí
jakákoliv změna podnikatelského zaměření nadačního fondu i v rámci živnosti volné
podle živnostenského zákona, i když by nešlo o změnu statutu,
c. účasti na podnikání jiných osob, včetně nákupu a prodeje cenných papírů vydaných
podnikatelskými subjekty, nákupu a prodeje podílů a jakýchkoliv podnikatelských
právnických osobách,
d. poskytnutí nadačního příspěvku, jehož výše přesáhne částku 1.000,- Kč,-- Kč (tisíc
korun českých),
e. poskytnutí nadačního příspěvku členovi orgánu nadačního fondu, zaměstnanci,
zakladateli nebo osobám jim blízkým,
f. o podání návrhu podle čl. XXVI. odst. 2. nebo V. odst. 2. Zakládací listiny.
Čl. 11
Revizor / dozorčí rada
1) Revizor, případně dozorčí rada, bude-li zřízena, jsou kontrolním orgánem nadačního fondu.
2) Funkční období revizora/člena dozorčí rady je 5 let.
3) Revizora/členy dozorčí rady volí správní rada na návrh zakladatele
Čl. 12
Zápis z jednání orgánu
1) Z jednání orgánu nadačního fondu se pořídí zápis. Zapisovatele určuje ten, kdo předsedá
jednání.
2) Zapisovatel je povinen do 15 (patnácti) dnů od ukončení jednání orgánu vyhotovit zápis o
jeho průběhu. Zápis podepisují předsedající a zapisovatel.
3) Zápis z jednání musí obsahovat alespoň:
a. název a sídlo nadačního fondu, místo a dobu konání, jména přítomných, jméno
zapisovatele,
b. program jednání
c. usnesení s uvedením výsledků hlasování

d. odlišné stanovisko člena orgánu, pokud se zdržel hlasování nebo hlasoval proti,
pokud o to požádá.
4) K zápisu se připojí předložené podklady, návrhy, prohlášení a další listiny důležité pro obsah
jednání.
5) Zápis se archivuje po celou dobu trvání nadačního fondu v jeho sídle.
6) Každý člen orgánu může požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části z jednání
kteréhokoliv orgánu nadačního fondu po celou dobu existence nadačního fondu.
Čl. 13
Jednání a podepisování jménem nadačního fondu
1) Nadační fond zastupují vždy alespoň jeden člen správní rady. Pro účely zastupování
nadačního fondu se předseda právní rady považuje za člena.
2) Podepisování za nadační fond se děje tak, že k napsanému, otištěnému, či jinak vyznačenému
názvu nadačního fondu, nebo k otisku razítka, které obsahuje název nadačního fondu, připojí
svůj podpis osoba oprávněná zastupovat nadační fond.
Čl. 14
Nadační příspěvek a podmínky jeho poskytnutí
1) Nadační fond poskytuje nadační příspěvky za těchto podmínek:
a. Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým i právnickým osobám v souladu
s účelem, pro který byl nadační fond zřízen, a v souladu s všeobecnými právními
předpisy a v souladu s nadační listinou.
b. poskytování nadačních příspěvků rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti
kterékoliv osoby nebo na základě návrhu člena správní rady.
c. Žadatel podává žádost písemně správní radě. V žádosti žadatel uveden označení a
bližší charakteristiku projektu či účelu, na který má být podpora užita, požadovanou
formu podpory a její výši. Správní rada může požádat žadatele o doplnění žádosti o
další údaje rozhodné pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu
d. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovení lhůtě, hledí se na
žádost jako by nebyla podána.
e. Poskytnutí nadačního příspěvku závisí plně na uvážení správní rady; na poskytnutí
nadačního příspěvku není právní nárok.
2) Nadační příspěvek nesmí být poskytnut politické straně nebo politickému hnutí.
Čl. 15
Výroční zpráva
Nadační fond zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy nejpozději do 30. června
roku následujícího. Pro obsah výroční zprávy platí ustanovení § 358 občanského zákoníku, pro
uložení a zveřejnění platí ustanovení § 360 občanského zákoníku.
Čl. 16
Závěrečná ustanovení
1) Ve věcech neupravených tímto Statutem platí ustanovení obecně závazných právních
předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení
Zakládací listiny.

2) Tento statut byl dne 5. 12. 2016 projednán a schválen správní radou po předchozím souhlasu
revizora ze dne 2. 12. 2016.

V Praze dne 5. 12. 2016

PhDr. Emilie Curryová
předseda správní rady

Tomáš Curry, BA
člen správní rady

Diane Mary Tvaroha
člen správní rady

