ZAKLÁDACÍ LISTINA
NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky
I.
Preambule
1. Níže uvedení zakladatelé v souladu s Ústavou České republiky, jakožto občané České
republiky, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti
československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu
nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných a
svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti
vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na
zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní
bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, v souladu s
Listinou základních práv a svobod, oddíl druhý, článek 17, podle nějž:





svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny,
každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem a jiným
způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez
ohledu na hranice státu;
cenzura je nepřípustná;

a v souladu s § 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“),
zakládají níže vymezený NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky (dále jen „Nadační
fond“).
2. Posláním Nadačního fondu je:




přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých
informací, které ctí a obhajují základní hodnoty západního světa a principy liberální
demokracie;
přispívat svobodnou diskusí o důležitých společenských, politických nebo
ekonomických tématech ke kultivaci veřejného prostoru a otevřenosti naší společnosti.

II.
Název a sídlo nadačního fondu
1. Název Nadačního fondu zní: NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky.
2. Sídlem Nadačního fondu je Praha.
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III.
Zakladatelé
1. Zakladateli Nadačního fondu jsou v abecedním pořadí:
Petr Cichoň, nar. 28. 10. 1973, bydlištěm Velkopřevorské náměstí 490/1, Praha 1,
Malá strana,
2. Ing. František Dostálek, nar. 23. 11. 1949, bydlištěm Hošťálkova 656/52, Praha 6,
Břevnov,
3. Ing. Jiří Hák, nar. 26. 5. 1971, bydlištěm Na Špitálce 2569/6, Praha 6, Dejvice,
4. Silke Horák, nar. 21. 5. 1962, bydlištěm Štefánikova 225, Úvaly,
5. Ing. Richard Kaucký, nar. 7. 7. 1960, bydlištěm Žluťásková 734, Praha 4, Šeberov,
6. Mgr. Jiří Kučera, nar. 31. 7. 1970, bydlištěm Přemyslovská 1135/8, Praha 3,
Vinohrady,
7. Ing. Petr Laštovka, nar. 27. 6. 1973, bydlištěm Vřesová 680/13, Praha 8, Troja,
8. Ing. Vladimír Mařík, nar. 25. 6. 1952, bydlištěm Na Křemínku 664/2, Praha 5,
Slivenec,
9. Ing. Tomáš Richter, nar. 22. 5. 1965, bydlištěm Dubovická 159/1, Praha 4, Písnice,
10. Martin Vohánka, nar. 11. 12. 1975, bydlištěm Podolská 103/126, Praha 4, Podolí,
11. Ing. Libor Winkler, CSc., nar. 18. 9. 1960, bydlištěm V Zálesí 761/5, Praha 5,
Hlubočepy,
12. Jan Zitko, nar. 4. 7. 1970, bydlištěm Kozí 917/3, Praha 1, Staré město,
1.

(společně jako „Zakladatelé“).
IV.
Majetek Nadačního fondu
1. Zakladatelé poskytli Nadačnímu fondu peněžité vklady v celkové výši 120.000 Kč (jedno
sto dvacet tisíc korun českých), jmenovitě:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Petr Cichoň: peněžitý vklad ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých),
Ing. František Dostálek: peněžitý vklad ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých),
Ing. Jiří Hák: peněžitý vklad ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých),
Silke Horák: peněžitý vklad ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých),
Ing. Richard Kaucký: peněžitý vklad ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých),
Mgr. Jiří Kučera: peněžitý vklad ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých),
Ing. Petr Laštovka: peněžitý vklad ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých),
Ing. Vladimír Mařík: peněžitý vklad ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých),
Ing. Tomáš Richter: peněžitý vklad ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých),
Martin Vohánka: peněžitý vklad ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých),
Ing. Libor Winkler, CSc.: peněžitý vklad ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých),
Jan Zitko: peněžitý vklad ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých).
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2. Správcem vkladů Zakladatelé určují Mgr. Jiřího Kučeru, advokáta se sídlem Dušní 8/11,
110 00 Praha 1, IČ 70758425, č. reg. v ČAK: 10698. Finanční prostředky Nadačního
fondu představující vklady Zakladatelů jsou uloženy a spravovány správcem vkladů na
účtu advokátní úschovy č. 8900099217/5500, vedeného u Raiffeisenbank a. s. Po vzniku
Nadačního fondu je správce vkladů povinen spravované finanční prostředky bezodkladně
převést na účet Nadačního fondu.
3. Nadační fond bude dále navyšovat svůj majetek zejména přijímáním darů od fyzických a
právnických osob.
4. Kritéria pro přijímání darů Nadačním fondem jsou upravena níže v čl. V této Zakládací
listiny.
V.
Přijímání darů Nadačním fondem
1. Dárcem Nadačnímu fondu může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba splňující
následující kritéria:
a)
b)

výše daru musí odpovídat reálným možnostem dárce;
v případě daru převyšujícího 250.000 Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých)
musí přijetí daru schválit Správní rada Nadačního fondu.

2. Dar v hodnotě přesahující 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) může dárce Nadačnímu
fondu darovat pouze na základě písemné darovací smlouvy.
3. Nadační fond nepřijímá příspěvky, dotace, či dary ze zdrojů státu Česká republika, jeho
orgánů, či orgánů samosprávy České republiky.
4. Písemné darovací smlouvy musí obsahovat ujednání o možnosti vrácení daru v případě, že
o vrácení daru rozhodne Správní rada. Písemné smlouvy musí obsahovat prohlášení dárce
o tom, že dar nepochází z nelegálních zdrojů.
5. Správní rada má právo svým rozhodnutím jakýkoliv dar odmítnout.
6. Každému dárci vystaví Nadační fond neprodleně potvrzení o přijetí daru.
7. Nadační fond může jména dárců u daru uveřejňovat pouze s jejich souhlasem.
VI.
Účel Nadačního fondu
1. Účelem Nadačního fondu je podpora mediálních projektů nebo žurnalistů, odpovídajících
poslání Nadačního fondu takovým způsobem, aby tyto projekty, společnosti, mediální
domy či jednotliví novináři, profesionálně rostli, zvyšovali svoji kvalitu, úroveň a dosah
poskytovaných informací a zároveň i rozšiřovali znalosti a informovanost čtenářů,
posluchačů nebo diváků. V rozporu s účelem Nadačního fondu je podpora takových médií,
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která vykazují závislost na politických či významných ekonomických silách a tuzemské či
zahraniční veřejné moci a dále podpora médií, která mají netransparentní vlastnickou
strukturu.
2. O rozdělování příspěvků rozhoduje Správní rada dle čl. VII. této zakládací listiny.
3. Svůj účel bude Nadační fond naplňovat prováděním níže uvedených hlavních činností,
zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

přijímáním darů od fyzických a právnických osob, v souladu s podmínkami
vymezenými v této Zakládací listině, případně též ve Statutu Nadačního fondu;
poskytováním příspěvků na schválené projekty již existujícího mediálního projektu;
poskytováním příspěvků na nově vznikající projekty na důležitá společenská témata;
poskytováním příspěvků konkrétní osobě za konkrétní již vykonanou nebo teprve
vypsanou činnost;
vypisováním grantů či udílením cen, odpovídajících poslání Nadačního fondu;
poskytováním úročených či bezúročných finančních půjček a investic na dlouhodobé
projekty;
poskytováním kombinací příspěvků a půjček dle podmínek b) až f);
zajištěním efektivní právní podpory pro novináře i právnické osoby v případech
nevyhnutelné ochrany novinářských práv.

4. K poskytnutí investice Nadačním fondem dle odst. 3 tohoto článku je vyžadován souhlas
Kolegia.
5. Svého účelu bude Nadační fond dosahovat též vedlejší hospodářskou činností, spočívající
ve vydávání publikací a knih, publicistické činnosti, produkci dokumentů, a dalších
činnostech tematicky spojených s účelem Nadačního fondu. Další vedlejší hospodářské
činnosti může Nadační fond vyvíjet, budou-li tyto činnosti společensky přínosné a
smysluplné, a to pouze s předchozím souhlasem Kolegia.
VII.
Podmínky pro poskytování příspěvků
1. Nadační fond může ze svých prostředků poskytovat příspěvky, granty či finanční půjčky
(společně též jako „podpora“) žadatelům, v souladu s podmínkami vymezenými v tomto
článku.
2. Podporu může Nadační fond poskytnout pouze:
a)

existujícím fyzickým a právnickým osobám se společenským přínosem pro
svobodnou diskuzi v České republice, které již prokázaly samostatnou
životaschopnost, přičemž lze vyhodnotit jejich obsahovou nezávislost a
společenskou hodnotu, úroveň žurnalistické profesionality, kompetentnosti a
odborné erudice a přínos pro svobodnou diskuzi;
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b)
c)

novým projektům se společenským přínosem pro svobodnou diskuzi v České
republice;
žurnalistům nebo jiným osobám, kteří se svojí prací nebo činností významnou
měrou podílejí na zajištění svobodné diskuze.

3. Správní rada neudělí podporu takovému subjektu, jehož podpora není v souladu s účelem
vyjádřeným v čl. VI odst. 1 této Zakládací listiny.
4. Správní rada má právo vypsat grant na podporu řešení závažného společenského problému
nebo výjimečné politické, ekonomické nebo historické situace.
5. Udělení podpory je vyloučeno pro:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

žadatele, jejichž média jsou financována neznámým zdrojem nebo zdrojem s
nejasným či nelegálním původem peněz;
žadatele, kteří nejsou schopni transparentně prokázat, že jejich média jsou
redakčně a obsahově zcela nezávislá na svém zdroji financování;
žadatele, jejichž média nesplňují obecné požadavky na žurnalistickou etiku,
kompetenci a profesionalitu;
žadatele, kteří nectí základní hodnoty západního světa a principy liberální
demokracie;
žadatele, kteří šíří extrémistické, radikální, či jiné postoje a názory, které nejsou
v souladu s posláním Nadačního fondu dle preambule této Zakládací listiny;
žadatele, jejichž média se nezabývají problematikou s jasným přínosem pro
svobodnou diskusi;
veřejnoprávní média (Česká televize, Český rozhlas a jiné).

6. Správní rada rozhoduje o udělení každé podpory jednotlivě, přičemž má právo vyžádat si
kdykoliv doplňující informace o žadateli nebo o jeho konkrétním projektu či záměru.
7. Správní rada má právo podporu žadateli poskytnout v plné nebo jen částečné výši nebo ji
zcela odmítnout, přičemž je povinna prostřednictvím Výkonného ředitele informovat
žadatele o výsledku svého rozhodnutí.
8. Příspěvky Nadačního fondu představují hmotnou podporu vybraných projektů nebo
vybraných osob a jsou poskytovány v souladu s účelem Nadačního fondu a na základě
smlouvy stanovující konečného příjemce a podmínky poskytnutí podpory. Příjemci
podpory jsou povinni využít přidělené finanční prostředky a vyúčtovat je Správní radě ve
lhůtě a za podmínek stanovených smlouvou mezi Nadačním fondem a příjemcem
podpory.
9.

Správní rada ani žádný její člen nesmí žádným způsobem zasahovat nebo ovlivňovat náplň
a obsah médií, jejich redakcí a práci novinářů, kterým Nadační fond poskytuje podporu.

10. Žádný člen Správní rady, ani jeho blízké osoby, nesmí být majetkově nebo jinak propojen
se subjekty, které Nadační fond podporuje.
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VIII.
Orgány Nadačního fondu
1. Nadační fond zřizuje následující orgány:
a)
b)
c)
d)

Kolegium
Správní rada
Dozorčí rada
Výkonný ředitel
IX.
Kolegium

1. Prvními členy Kolegia jsou všichni Zakladatelé Nadačního fondu.
2. Počet členů Kolegia činí nejméně 5 (pět) osob, nejvyšší počet členů Kolegia není stanoven.
V případě, že v důsledku úmrtí, odstoupení nebo odvolání člena Kolegia klesne počet členů
Kolegia pod 5 (pět) členů, není Kolegium usnášeníschopné ve všech věcech, vyjma zvolení
nového člena (nových členů) Kolegia a členům Kolegia vznikne povinnost postupem dle
odst. 5 zvolit nové členy Kolegia do počtu 5 (pěti) osob, a to ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode
dne, kdy ke snížení počtu členů Kolegia došlo. V případě volení nových členů, kdy počet
členů Kolegia je nižší než 5 (pět), rozhoduje Kolegium prostou většinou, přičemž vyslovíli byť jediný člen Kolegia nesouhlas s rozhodnutím, platí, že návrh byl zamítnut.
3. Výkonný ředitel vede seznam členů Kolegia (dále jen „Seznam členů“). Seznam členů
obsahuje jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a adresu e-mailové komunikace
každého člena Kolegia.
4. K přijetí rozhodnutí Kolegia je vyžadována 2/3 (dvoutřetinová) většina hlasů všech
jeho členů. Kolegium svá rozhodnutí, včetně rozhodnutí o schválení návrhu na jmenování
Výkonného ředitele, přijímá buď hlasováním s písemným zápisem pořízeným o rozhodnutí,
nebo formou per rollam, anebo kombinací. V případě hlasování per rollam zašle některý
z členů Kolegia návrh rozhodnutí ostatním členům společně se lhůtou pro doručení
vyjádření k tomuto rozhodnutí a podklady potřebnými pro jeho přijetí. Nedoručí-li některý
člen Kolegia vyjádření k rozhodnutí ve lhůtě vymezené v návrhu, pak platí, že s návrhem
nesouhlasí. Po uplynutí této lhůty zašle navrhovatel informaci o výsledku hlasování
ostatním členům Kolegia.
5. Kterýkoli z členů Kolegia je oprávněn navrhnout Kolegiu volbu nového člena Kolegia. O
přijetí nového člena Kolegia rozhoduje Kolegium, přičemž vysloví-li byť jediný člen
Kolegia nesouhlas s rozhodnutím, platí, že návrh byl zamítnut. Členství vzniká přijetím
rozhodnutí. Pověřený člen Kolegia předá protokol o hlasování Výkonnému řediteli
k provedení zápisu do Seznamu členů.
6. Kterýkoli člen Kolegia má právo ze své funkce člena Kolegia odstoupit. Funkce zaniká
dnem doručení oznámení o odstoupení z funkce Nadačnímu fondu, není-li v oznámení
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stanoven pozdější den. Kterýkoli člen Kolegia má zároveň právo navrhnout Kolegiu, aby
jiného člena Kolegia odvolalo. Člen Kolegia, o jehož vyloučení se jedná, se hlasování
neúčastní a k jeho hlasu se pro účely stanovení 2/3 (dvoutřetinové) většiny hlasů k přijetí
rozhodnutí nepřihlíží. O odvolání člena Kolegia vydá Kolegium usnesení, které doručí
odvolanému členu Kolegia elektronickou poštou. Členství odvolaného člena Kolegia
skončí dnem vydání usnesení o jeho odvolání, není-li v usnesení stanoveno jinak. Pověřený
člen Kolegia předá usnesení Výkonnému řediteli k provedení zápisu do Seznamu členů.
7. Kolegium volí a odvolává členy Správní rady a Dozorčí rady. Návrh na volbu, či
odvolání některého člena Správní rady nebo Dozorčí rady je Kolegiu oprávněn podat
některý z členů Kolegia, Správní rada nebo Dozorčí rada. Vysloví-li byť jediný člen
Kolegia nesouhlas s volbou kandidáta, platí, že návrh byl zamítnut. Členství vzniká přijetím
rozhodnutí.
8. O odvolání člena Správní rady či Dozorčí rady rozhoduje Kolegium, přičemž po svém
rozhodnutí vydá Kolegium usnesení, které doručí odvolanému členu elektronickou poštou.
Funkce odvolaného člena Správní rady či Dozorčí rady skončí dnem vydání usnesení o jeho
odvolání, není-li v usnesení stanoveno jinak.
9. Kolegium schvaluje návrh Správní rady na jmenování nového Výkonného ředitele
Nadačního fondu způsobem uvedeným dále v této Zakládací listině.
10. Pokud u člena Kolegia může nastat při hlasování střet jeho zájmů se zájmy Nadačního
fondu, a to pro jeho poměr k rozhodované věci, či k osobám o jejichž právech má
rozhodovat, je povinen o tomto možném střetu zájmů předem informovat Kolegium.
Ostatní členové Kolegia svým hlasováním rozhodnou, zda je člen ve střetu zájmů oprávněn
se daného hlasování účastnit, přičemž k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí 2/3
(dvoutřetinové) většiny hlasů všech ostatních členů Kolegia.
11. Pro veškeré písemné úkony členů Kolegia dle tohoto článku platí, že postačí, když budou
mít formu zprávy elektronické komunikace s uvedením jména pod zprávou, pokud bude
taková elektronická zpráva doručena z adresy elektronické komunikace, která je uvedena
v Seznamu členů.
X.
Správní rada
1. Statutárním orgánem Nadačního fondu je Správní rada. První Správní rada má 6 (šest)
členů, každá další Správní rada sestává ze 7 (sedmi) členů. Prvním předsedou, prvním
místopředsedou a prvními členy Správní rady jsou:
1. Předseda: Ing. Tomáš Richter, nar. 22. 5. 1965, bydlištěm Dubovická 159/1, 142
00 Praha 4, Písnice,
2. Místopředseda: Mgr. Jiří Kučera, nar. 31. 7. 1970, bydlištěm Přemyslovská 1135/8,
130 00 Praha 3, Vinohrady,
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3. Člen Správní rady: JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D., nar. 18. 6. 1951, bydlištěm
Jana Masaryka 436/51, 120 00 Praha 2, Vinohrady,
4. Člen Správní rady: Jaroslav Horák, nar. 23. 5. 1959, bydlištěm Štefánikova 225,
250 82 Úvaly,
5. Člen Správní rady: Josef Šlerka, nar. 1. 12. 1974, bydlištěm Sokolovská 128/82,
186 00 Praha 8, Karlín,
6. Člen Správní rady: Jan Štern, nar. 12. 6. 1953, bydlištěm Na Topolce 1348/7, 140
00 Praha 4, Nusle.
2. Členové Správní rady jsou voleni vždy na 2 (dva) roky. Funkční období prvního předsedy
a místopředsedy Správní rady činí taktéž 2 (dva) roky. Nového předsedu a místopředsedu
Správní rady volí Správní rada rovněž na období 2 (dvou) let.
3. Každý člen Správní rady má právo odstoupit ze své funkce Správní rady, funkce zaniká
dnem doručení oznámení o odstoupení z funkce Nadačnímu fondu, není-li v oznámení
stanoven pozdější den.
4. Člen Správní rady nesmí být majitelem nebo zaměstnancem nebo osobou přímo spojenou
s žadatelem o podporu, poskytovanou Nadačním fondem, a nesmí být v přímém
příbuzenském svazku se žadatelem. Pokud u člena Správní rady může nastat při hlasování
střet jeho zájmů se zájmy Nadačního fondu, a to pro jeho poměr k rozhodované věci, či
k osobám, o jejichž právech má rozhodovat, pak člen Správní rady, u nějž takový střet
zájmů může nastat, je oprávněn požádat Správní radu o udělení výjimky ke konkrétnímu
hlasování, přičemž při hlasování o udělení výjimky se k hlasu člena Správní rady v hrozícím
střetu zájmů nepřihlíží.
5. Správní rada je usnášeníschopná, je-li zasedání Správní rady přítomna většina všech členů.
K přijetí rozhodnutí Správní rady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů.
Správní rada svá rozhodnutí přijímá buď hlasováním s písemným zápisem pořízeným o
rozhodnutí, nebo formou per rollam, anebo kombinací. V případě hlasování per rollam
zašle některý z členů Správní rady návrh rozhodnutí ostatním členům společně se lhůtou
pro doručení vyjádření k tomuto rozhodnutí a podklady potřebnými pro jeho přijetí.
Nedoručí-li některý člen Správní rady vyjádření k rozhodnutí ve lhůtě vymezené v návrhu,
pak platí, že s návrhem nesouhlasí. Po uplynutí této lhůty zašle navrhovatel informaci o
výsledku hlasování ostatním členům Správní rady.
6. Správní rada navrhuje, a po schválení návrhu Kolegiem jmenuje Výkonného ředitele
Nadačního fondu. K přijetí návrhu na jmenování Výkonného ředitele Nadačního fondu je
zapotřebí hlasů 2/3 (dvou třetin) všech členů Správní rady, přičemž vysloví-li byť jediný
člen Správní rady nesouhlas s návrhem, platí, že návrh byl zamítnut.
7. Správní rada si může zřídit Poradní výbory, složené z poradců a odborníků na média,
žurnalistiku, marketing či jiné relevantní obory, potřebné pro rozhodování a činnost
Správní rady.
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8. Členy Poradních výborů navrhuje a schvaluje Správní rada. Počet Poradních výborů a
počet jejich členů stanoví podle potřeby Správní rada. Veškerá činnost Poradních výborů
je čistě poradní a Poradní výbory nemají výkonné pravomoci.
9.

Výši případné odměny za členství v Poradním výboru stanoví Správní rada.

10. Správní rada schvaluje výroční zprávu Nadačního fondu a projednává účetní závěrku
Nadačního fondu před jejím schvalováním Dozorčí radou.
11. Pro veškeré písemné úkony členů Správní rady dle tohoto článku platí, že postačí, když
budou mít formu zprávy elektronické komunikace s uvedením jména pod zprávou, pokud
bude taková elektronická zpráva doručena z adresy elektronické komunikace, která je
uvedena v Seznamu členů orgánů.
12. Správní rada může vydat interní směrnici, která bude podrobněji upravovat hlasování per
rollam v orgánech Nadačního fondu.

Xa.
Předseda a místopředseda Správní rady
1. Předsedu a místopředsedu Správní rady, krom prvních určených Zakladateli, volí z členů
Správní rady a odvolává Správní rada.
2. Předseda Správní rady plní povinnosti Výkonného ředitele v době, kdy tento není ještě
jmenován, zemřel, odstoupil, či byl odvolán z funkce, nebo je dlouhodobě nemocen či
nepřítomen a nemůže svou funkci vykonávat.
3. V případě nemoci nebo nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda.

XI.
Jednání Nadačního fondu navenek
1. Za Nadační fond jedná navenek předseda Správní rady společně s dalším členem Správní
rady, nebo místopředseda Správní rady společně s dalším členem Správní rady, nebo
předseda Správní rady společně s místopředsedou Správní rady.
2. Před vznikem Nadačního fondu je za Nadační fond oprávněn jednat kterýkoli ze
Zakladatelů. Nadační fond může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého
vzniku převzít. V takovém případě platí, že je z těchto jednání Nadační fond oprávněn a
zavázán od počátku.
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XII.
Dozorčí rada
1. Kontrolním orgánem Nadačního fondu je Dozorčí rada.
2. Dozorčí rada sestává z minimálně 2 (dvou) členů. Funkce člena Dozorčí rady je časově
neomezená. Prvními členy Dozorčí rady jsou:
1. člen Dozorčí rady: Ing. František Dostálek, nar. 23. 11. 1949, bydlištěm Hošťálkova
656/52, 169 00 Praha 6, Břevnov,
2. člen Dozorčí rady: Ing. Jiří Hák, nar. 26. 5. 1971, bydlištěm Na Špitálce 2569/6, 160
00 Praha 6, Dejvice,
3. člen Dozorčí rady: Petr Laštovka, nar. 27. 6. 1973, bydlištěm Vřesová 680/13, 181 00
Praha 8, Troja.
3. Každý člen Dozorčí rady má právo odstoupit z Dozorčí rady, funkce zaniká dnem doručení
oznámení o odstoupení z funkce Nadačnímu fondu, není-li v oznámení stanoven pozdější
den.
4. Do působnosti Dozorčí rady patří:
a) schvalování účetní závěrky Nadačního fondu;
b) kontrola výroční zprávy v rozsahu schválené účetní závěrky;
c) kontrola poskytování podpory v souladu s pravidly stanovenými v čl. VI. této
Zakládací listiny;
5.

Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Členové Dozorčí rady jsou oprávněni
účastnit se jednání Správní rady. Dozorčí rada svá rozhodnutí přijímá buď hlasováním
s písemným zápisem pořízeným o rozhodnutí, nebo formou per rollam, anebo kombinací.
V případě hlasování per rollam zašle některý z členů Dozorčí rady návrh rozhodnutí
ostatním členům společně se lhůtou pro doručení vyjádření k tomuto rozhodnutí a podklady
potřebnými pro jeho přijetí. Nedoručí-li některý člen Dozorčí rady vyjádření k rozhodnutí
ve lhůtě vymezené v návrhu, pak platí, že s návrhem nesouhlasí. Po uplynutí této lhůty zašle
navrhovatel informaci o výsledku hlasování ostatním členům Dozorčí rady.

6.

Pro veškeré písemné úkony členů Dozorčí rady dle tohoto článku platí, že postačí, když
budou mít formu zprávy elektronické komunikace s uvedením jména pod zprávou, pokud
bude taková elektronická zpráva doručena z adresy elektronické komunikace, která je
uvedena v Seznamu členů orgánů.
XIII.
Výkonný ředitel
1. Nadační fond zřizuje jako svůj exekutivní orgán Výkonného ředitele. Výkonný ředitel řídí
chod Nadačního fondu a zajišťuje jeho vedení.
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2. Výkonného ředitele navrhuje a jmenuje Správní rada.
3. Správní rada bez zbytečného odkladu po zvolení příslušného kandidáta zašle členům
Kolegia formou per rollam návrh na jeho jmenování se lhůtou k vyjádření 5 (pěti)
pracovních dnů od doručení návrhu. O schválení kandidáta rozhoduje Kolegium, přičemž
vysloví-li byť jeden z členů Kolegia svůj nesouhlas s konkrétním kandidátem, platí, že
návrh nebyl schválen.
4. Schválí-li Kolegium návrh Správní rady na jmenování konkrétního kandidáta, jmenuje jej
následně Správní rada ve lhůtě 15 (patnácti) dní od jeho schválení.
5. Správní rada písemné usnesení o jmenování Výkonného ředitele do 3 (tří) dnů od jeho
jmenování zašle všem členům Kolegia a nově jmenovanému Výkonnému řediteli.
6. O odvolání Výkonného ředitele rozhoduje Správní rada, a to na návrh některého ze svých
členů, člena Kolegia, člena Dozorčí rady nebo Poradního výboru. O odvolání Výkonného
ředitele vydá Správní rada usnesení, které doručí odvolanému Výkonnému řediteli
elektronickou poštou. Funkce odvolaného Výkonného ředitele skončí dnem vydání
usnesení o jeho odvolání, není-li v usnesení stanoveno jinak. Výkonný ředitel má též právo
ze své funkce odstoupit, funkce zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení z funkce
Nadačnímu fondu, není-li v oznámení stanoven pozdější den.
7. Výkonnému řediteli náleží za výkon funkce odměna ve výši stanovené Správní radou.
8. Výkonný ředitel vede seznam členů Správní rady a Dozorčí rady (dále jen „Seznam členů
orgánů“). Seznam členů orgánů obsahuje jméno a příjmení, datum narození, adresu
bydliště a adresu e-mailové komunikace každého člena Správní rady a Dozorčí rady.
XIV.
Hospodaření Nadačního fondu
1. Opatření finanční povahy a nakládání s majetkem Nadačního fondu jsou vyhrazeny
Správní radě. Hospodaření Nadačního fondu se řídí rozpočtem Nadačního fondu (dále jen
„Rozpočet“).
2. Návrh Rozpočtu připravuje Výkonný ředitel, následně je povinen jej předložit Správní radě
ke schválení. Správní rada schvaluje návrh Rozpočtu hlasováním.
3. Náklady související se správou Nadačního fondu musí být vedeny odděleně od nadačních
příspěvků.
XV.
Výroční zpráva a účetní závěrka
1. Výkonný ředitel zajistí vypracování výroční zprávy o činnosti Nadačního fondu tak, aby
výroční zpráva mohla být schválena nejpozději šest měsíců po ukončení kalendářního roku,
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za který je vypracována. Výroční zprávu schvaluje Správní rada. Přílohou výroční zprávy
je účetní závěrka Nadačního fondu schválená Dozorčí radou.
2. Návrh účetní závěrky připraví Výkonný ředitel a předloží jej k projednání Správní radě. Po
projednání účetní závěrky Správní radou bude účetní závěrka předložena Dozorčí radě ke
schválení. Výkonný ředitel zajistí, aby postupem dle tohoto odstavce zůstala zachována
lhůta dle čl. XV. odst. 1 výše.
3. Návrh výroční zprávy a účetní závěrky připravuje Výkonný ředitel. Správní rada a Dozorčí
rada rozhodují o návrhu výroční zprávy a účetní závěrky hlasováním.
XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Kolegium, Správní rada a Dozorčí rada Nadačního fondu pořizují ze svých zasedání zápis.
2. Každý člen Kolegia je oprávněn zúčastnit se osobně, s hlasem poradním, zasedání
kteréhokoliv orgánu Nadačního fondu.
3. Kolegium může rozhodnout o zrušení Nadačního fondu. O vypořádání případného
likvidačního zůstatku rozhodne Kolegium.
4. Správní rada může po předchozím souhlasu Kolegia vydat k provedení některých
ustanovení této Zakládací listiny Statut Nadačního fondu. V případě, že se Statut dostane
do rozporu se Zakládací listinou, použijí se přednostně příslušná ustanovení této Zakládací
listiny.
5. Tato Zakládací listina může být měněna pouze se souhlasem všech Zakladatelů, nebo
v případě, že některý ze Zakladatelů již nebude členem Kolegia, se souhlasem 2/3
(dvoutřetinové většiny) všech členů Kolegia, a to po předchozím návrhu některého z členů
Kolegia nebo Správní rady jako celku.
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