ZAKLÁDACÍ LISTINA
kterou se zakládá nadační fond
Nadační fond jednotek sboru dobrovolných hasičů
I.
Název a sídlo nadačního fondu
1.

Ná zev nadačního fondu zní: Nadační fond jednotek sboru dobrovolných
hasičů (dá le jen nadační fond).

2.

Sídlem nadačního fondu je Praha.
II.
Zakladatel

Zakladatelem nadačního fondu je (jsou): Jan Tvrdý, Ing. Jan Š mejkal, Martin
Schum
III.
Účel nadačního fondu
1.

2.
3.
4.
5.

Vymezení ú čelu, pro který se nadační fond zaklá dá : Zajištění pomoci prá vní,
sociá lní a zdravotní v případě situací plynoucích z rizik spojených
s výkonem činnosti člena jednotek sboru dobrovolných hasičů (dá le jen
„JSDH“) nebo v přímé souvislosti s ní nebo v dů sledku krizové situace podle
zvlá štního zá kona, které nejsou dostatečně kryty ze strany zřizovatele JSDH,
zejména pak na ú seku škod vzniklých na životě, zdraví nebo majetku člena
JSDH.
Pomoc se poskytuje členů m JSDH, kteří se zaregistrovali u nadačního fondu,
a/nebo jejich rodiná m.
K naplnění ú čelu, pro který se nadační fond zaklá dá , nadační fond zejména
soustřeďuje peněžní, materiá lní a další prostředky a zajišťuje jejich využití.
Nadační fond mů že podnikat, avšak jen za předpokladu, že to dovolují
(nezakazují) prá vní předpisy, a v takovém případě jen s tím, že výtěžky
podniká ní budou využity výhradně k podpoře ú čelu nadačního fondu.
Ú čel nadačního fondu mů že být změněn změnou zakladatelské listiny nebo
jednomyslným rozhodnutím sprá vní rady nadačního fondu.
IV.
Výše majetkového vkladu

1.
2.

Majetkový vklad nadačního fondu činí 100 000,-- Kč (slovy: jednostotisíc
korun českých), a je tvořen vkladem zakladatele.
Sprá vcem majetkového vkladu nadačního fondu je do vzniku nadačního
fondu pan Jan Tvrdý
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V.
Orgány nadačního fondu
Orgá ny nadačního fondu jsou
a) sprá vní rada,
b) dozorčí rada.
VI.
Správní rada
1.
2.
3.

Sprá vní rada je statutá rním orgá nem nadačního fondu.
Členy sprá vní rady volí a odvolá vá dozorčí rada nadačního fondu.
Sprá vní rada má 15 členů ; tvoří ji předseda sprá vní rady a 14 dalších členů
sprá vní rady - po jednom zá stupci z každého kraje České republiky a
z hlavního města Prahy (dá le jen „kraj“).
4. Členové JSDH, registrovaní u nadačního fondu, kteří mají trvalý pobyt na
ú zemí konkrétního kraje, mají prá vo navrhovat dozorčí radě nadačního
fondu za takový konkrétní kraj kandidá ta na člena sprá vní rady a jeho
ná hradníka, a kandidá ta na předsedu sprá vní rady; podrobnosti určí statut
nadačního fondu.
5. Funkční období předsedy sprá vní rady je pětileté a funkční období dalších
členů sprá vní rady je dvouleté. Opakovaná volba je možná .
6. Sprá vní radu svolá vá a její zasedá ní řídí předseda sprá vní rady; není-li jej
nebo nemů že-li vykoná vat svou funkci, je ke svolá ní sprá vní rady oprá vněn
každý z členů sprá vní rady.
7. K členství ve sprá vní radě není způ sobilá osoba, která
a) je členem dozorčí rady nadačního fondu,
b) je vů či nadačnímu fondu v pracovním poměru, nebo
c) není ve vztahu k ú čelu nadačního fondu bezú honná .
8. Členství ve sprá vní radě zaniká :
a) uplynutím funkčního období,
b) odvolá ním,
c) odstoupením,
d) ú mrtím.
9. Zvláštní ustanovení: První sprá vní rada se vytvoří pro období od vzniku
nadačního fondu do konce roku 2021; v tomto období má sprá vní rada jen 5
členů a tvoří ji předseda sprá vní rady a další čtyři členové sprá vní rady.
Všechny členy první sprá vní rady jmenuje zakladatel, který též určí, kdo
bude předsedou první sprá vní rady. Funkční období členů první sprá vní
rady skončí nejpozději uplynutím dne 31. prosince 2021.
10. Zakladatel jmenuje tyto členy první sprá vní rady, kteří splň ují podmínky dle
odst. 7.:
předseda první správní rady:
Martin Schum - JSDH Zdiby
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další členové první správní rady:
Oldřich Lacina – JSDH Doubek
Bc. Jakub Strnad – JSDH Husinec - Ř ež
David Lakomý – JSDH Kostelec na Hané
Jiří Čuřík - JSDH Zdiby
11. Sprá vní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do pů sobnosti zá konem nebo
touto zaklá dací listinou, a to zejména:
a) vydá vá statut nadačního fondu a rozhoduje o jeho změná ch,
b) schvaluje rozpočet nadačního fondu a jeho změny,
c) schvaluje roční ú četní zá věrku a výroční zprá vu o činnosti a
hospodaření nadačního fondu,
d) rozhoduje o schvá lení projektu vnitrostá tní fú ze sloučením,
e) rozhoduje o zrušení nadačního fondu,
f)
jmenuje likvidá tora nadačního fondu v případě rozhodnutí o zrušení
nadačního fondu a o likvidaci nadačního fondu,
g) je povinna si k realizaci výdajů , které v jednotlivém případě přesahují
souhrnně čá stku 50.000,00 Kč (slovy: Padesá ttisíckorunčeských) bez
DPH, vyžá dat předchozí souhlas dozorčí rady. Dozorčí rada je
oprá vněna svým usnesením čá stku dle předchozí věty zvýšit, případně
rozhodnout, pro jaké konkrétní případy se čá stka dle předchozí věty
zvyšuje.
12. Sprá vní rada je usná šeníschopná , je-li přítomna nadpoloviční většina členů
sprá vní rady. Sprá vní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů sprá vní rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy sprá vní rady.
13. Dozorčí rada odvolá z funkce člena sprá vní rady (a to včetně člena první
sprá vní rady), který zá važně nebo opakovaně porušil zakladatelskou listinu
nebo statut nadačního fondu, nebo který porušil zá kon způ sobem zjevně
narušujícím pověst nadačního fondu. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode
dne, kdy se o dů vodu k odvolá ní dozvěděla, nejpozději však do šesti měsíců
ode dne, kdy tento dů vod vznikl, odvolá člena sprá vní rady (a to včetně člena
první sprá vní rady) z funkce soud na ná vrh osoby, která osvědčí prá vní
zá jem; prá vo domá hat se odvolá ní člena sprá vní rady zaniká , nebylo-li
uplatněno do roka ode dne, kdy dů vod k odvolá ní vznikl.
VII.
Dozorčí rada
1.
2.
3.
4.

Dozorčí rada je kontrolní a revizní orgá n nadačního fondu.
Členy dozorčí rady volí a odvolá vá zakladatel; ten zá roveň určí předsedu
dozorčí rady.
Dozorčí rada má 3 členy; tvoří ji předseda dozorčí rady a 2 další členové
dozorčí rady.
Funkční období členů dozorčí rady je šestileté. Opakovaná volba je možná .
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5.
6.

7.

8.

Dozorčí radu svolá vá a její zasedá ní řídí předseda dozorčí rady; není-li jej
nebo nemů že-li vykoná vat svou funkci, je ke svolá ní dozorčí rady oprá vněn
každý z členů dozorčí rady.
K členství v dozorčí radě není způ sobilá osoba, která
a) je členem sprá vní rady nebo likvidá torem nadačního fondu,
b) je vů či nadačnímu fondu v pracovním poměru, nebo
c) není ve vztahu k ú čelu nadačního fondu bezú honná .
Členství v dozorčí radě zaniká :
a) uplynutím funkčního období,
b) odvolá ním,
c) odstoupením,
d) ú mrtím.
Prvními členy dozorčí rady, kteří splň ují podmínky dle odst. 6., jsou:
předseda první dozorčí rady:
Jan Tvrdý
další členové první dozorčí rady:
Ing. Miroslav Červenka
Ing. Jan Š mejkal

9.

Nesvěří-li zakladatelská listina nebo statut nadačního fondu dozorčí radě
další pů sobnost, dozorčí rada
a) dohlíží, zda sprá vní rada vykoná vá pů sobnost podle zá kona a ve shodě
se zakladatelskou listinou i statutem,
b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytová ní příspěvků
z nadačního fondu,
c) upozorň uje sprá vní radu na zjištěné nedostatky a podá vá návrhy na
jejich odstranění,
d) má prá vo zrušit jakékoliv rozhodnutí (opatření) sprá vní rady nebo
toho, kdo jménem nadačního fondu jedná , je-li v rozporu s ú čelem, pro
který se nadační fond zaklá dá ,
e) kontroluje, jak je vedeno ú četnictví a přezkoumá vá roční, mimořá dnou
a konsolidovanou ú četní zá věrku,
f)
vyjadřuje se k výroční zprá vě a
g) nejméně jedenkrá t ročně podá vá sprá vní radě v písemné formě zprá vu
o své kontrolní činnosti.
10. Dozorčí rada je usná šeníschopná , je-li přítomna nadpoloviční většina členů
dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy dozorčí rady.
11. Dozorčí rada zastupuje nadační fond proti členu sprá vní rady, jakož i v
každé zá ležitosti, kdy zá jem členů sprá vní rady odporuje zá jmů m nadačního
fondu. Za tím ú čelem pověří dozorčí rada jednoho ze svých členů .
12. Dozorčí rada svolá zasedá ní sprá vní rady, pokud tak k ná vrhu dozorčí rady
neučiní předseda sprá vní rady.
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13. V rozsahu pů sobnosti dozorčí rady mů že její pověřený člen nahlížet do
dokladů nadačního fondu a požadovat od členů dalších orgá nů nadačního
fondu nebo jejích zaměstnanců či dodavatelů vysvětlení k jednotlivým
zá ležitostem.
VIII.
Společná ustanovení k činnosti orgánů nadačního fondu
1.

Orgá ny nadačního fondu mohou přijímat usnesení (rozhodovat) i formou
per rollam.
2. Rozhodová ní per rollam probíhá zpravidla elektronicky prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím jiných elektronických komunikací nebo
prostřednictvím telefonu.
3. Ná vrh rozhodnutí obsahuje zejména také
a) lhů tu pro doručení vyjá dření člena příslušného orgá nu, jinak 5 dnů ; pro
začá tek jejího běhu je rozhodné doručení ná vrhu členovi příslušného
orgá nu,
b) podklady potřebné pro jeho přijetí, jsou-li k rozhodnutí třeba,
c) elektronickou adresu, kam má člen příslušného orgá nu odeslat své
vyjá dření k věci.
4. Nedoručí-li člen příslušného orgá nu ve lhů tě podle odst. 3 písm. a) osobě
oprá vněné ke svolá ní příslušného orgá nu souhlas s návrhem usnesení, platí,
že s ná vrhem nesouhlasí.
5. Většina se počítá z celkového počtu všech členů příslušného orgá nu, který
rozhoduje per rollam.
6. Rozhodnutí per rollam včetně dne jeho přijetí ozná mí osoba oprá vněná
svolat příslušný orgá n všem jeho členů m bez zbytečného odkladu.
7. Podrobnosti mů že stanovit statut.
8. Všichni členové sprá vní rady nebo dozorčí rady vykoná vají svou činnost
v příslušných orgá nech nadačního fondu bez ná roku na odměnu a ná hradu
cestovních ná kladů ; sprá vní rada nebo dozorčí rada však mů že
v odů vodněných případech rozhodnout o ú hradě cestovních ná kladů svých
členů , a to nejvýše podle zá sad stanovených prá vními předpisy pro
zaměstnance v pracovním poměru.
9. Ná klady spojené s činností orgá nů nadačního fondu, včetně zajištění
běžných hygienických potřeb a nezbytného občerstvení, se hradí
z prostředků nadačního fondu; rozhoduje o nich podle povahy věci předseda
sprá vní rady nebo předseda dozorčí rady.
10. Předseda sprá vní rady rozhoduje o plnění zá vazků nadačního fondu na
ú seku zajištění vedení ú četnictví nadačního fondu a sprá vy a provozu
informačního webu nadačního fondu www.nadacnifondjsdh.cz .
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IX.
Jednání za nadační fond
Za nadační fond jedná navenek ve všech zá ležitostech týkajících se nadačního
fondu a nadační fond ve všech zá ležitostech zastupuje (zavazuje) sprá vní rada, a
to buď předseda sprá vní rady samostatně nebo nejméně tři členové sprá vní rady
společně.
X.
Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu
1. Příspěvek z majetku nadačního fondu (dá le jen „příspěvek“) je možné
poskytnout fyzickým osobá m - členů m JSDH, kteří se zaregistrovali u
nadačního fondu, a/nebo jejich rodiná m, a to za ú čelem, pro který byl
nadační fond zřízen.
2. Příspěvek bude poskytnut pouze na zá kladě rozhodnutí sprá vní rady po
vyhodnocení předloženého zá měru nebo žá dosti. Příspěvek je ná sledně
poskytnut nadačním fondem zpravidla na zá kladě uzavřené smlouvy.
3. Příspěvek poskytnutý nadačním fondem, je příjemce, jemuž byl příspěvek
poskytnut, povinen použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním
fondem, jinak je povinen tyto prostředky vrá tit, event. vrá tit ná hradu v
penězích.
4. Osoba, které byl příspěvek poskytnut, je povinna na požá dá ní nadačního
fondu proká zat, jakým způ sobem a k jakému ú čelu byl příspěvek použit.
5. Pokud splň uje podmínky pro poskytnutí příspěvku, mů že být příjemcem
příspěvku i člen orgá nu nadačního fondu nebo zakladatel nadačního
fondu; podrobnosti mů že určit statut.
6. Příspěvek mů že mít zejména charakter jednorá zové nevratné subvence,
ú čelově vá zané zá pů jčky, dů chodu, podpory apod. V případě zá važnějších
případů mů že být poskytová n příspěvek i opakovaně, případně až do
vyřešení nepříznivých okolností.
7. O udělení příspěvku rozhoduje sprá vní rada nadačního fondu; nejdříve
však až po analýze konkrétního případu.
8. Na poskytnutí příspěvku není prá vní nárok.
XI.
Ustanovení společná a závěrečná
1.
2.

Nadační fond se zřizuje na dobu neurčitou.
Majetek nadačního fondu tvoří soubor vzniklý z vkladů a darů , jejichž
předmět nemusí splň ovat předpoklad trvalého výnosu. Co je v majetku
nadačního fondu, nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu; k
prá vnímu jedná ní, které tomu odporuje, se nepřihlíží.
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Majetek nadačního fondu lze zcizit, je-li to v souladu s ú čelem nadačního
fondu. Lze jej též použít k investici považované za obezřetnou.
Nadační fond nevytvá ří nadační jistinu ani nadační kapitá l.
Připouští se výslovně, že sprá vní rada mů že rozhodnout po předchozím
vyjá dření dozorčí rady o změně prá vní formy nadačního fondu na nadaci.
Rozhodnutí o změně prá vní formy musí obsahovat alespoň označení
nadačního fondu ná zvem, sídlem a identifikujícím ú dajem a ná ležitosti
stanovené pro nadační listinu. Rozhodnutí vyžaduje formu veřejné listiny.
Nejméně třicet dnů před zasedá ním sprá vní rady zveřejní nadační fond
ozná mení o zá měru změnit prá vní formu. Věřitel nadačního fondu, který
přihlá sí svou pohledá vku do šesti měsíců ode dne, kdy se zá pis změny stal
ú činným vů či třetím osobá m, mů že žá dat zajištění své pohledá vky
dostatečnou jistotou, zhorší-li se v dů sledku změny prá vní formy dobytnost
pohledá vky. Proká že-li věřitel, že se v dů sledku změny prá vní formy
dobytnost jeho pohledá vky zhorší podstatným způ sobem, ná leží mu
dostatečná jistota ještě před zá pisem změny prá vní formy do veřejného
rejstříku.
Není-li trvale možné, aby nadační fond nadá le plnil svů j ú čel, rozhodne
sprá vní rada o zrušení nadačního fondu s likvidací a zvolí likvidá tora.
Neplní-li nadační fond ú čel, ke kterému byl zřízen, soud jej zruší na ná vrh
osoby, která na tom osvědčí prá vní zá jem, a nařídí jeho likvidaci.
Likvidá tor zpeněží likvidační podstatu v rozsahu nutném pro vyrovná ní
dluhů nadačního fondu. S likvidačním zů statkem naloží podle zakladatelské
listiny. Ustanovení tohoto odstavce neplatí v případě, kdy nadační fond
obdržel ú čelově vá zané plnění z veřejného rozpočtu – v takovém případě
likvidá tor naloží s příslušnou čá stí likvidačního zů statku podle rozhodnutí
příslušného orgá nu.
Jinak likvidá tor nabídne likvidační zů statek nadaci nebo nadačnímu fondu s
obdobným ú čelem, pro jaký byl založen tento nadační fond. Není-li dobře
možné nadaci nebo nadační fond s obdobným ú čelem likvidační zů statek
nabídnout, anebo je-li nabídka učiněná podle předchozí věty odmítnuta,
nabídne likvidá tor likvidační zů statek obci, na jejímž ú zemí má nadační fond
sídlo. Nepřijme-li obec nabídku ani do dvou měsíců ode dne její ú činnosti,
nabývá likvidační zů statek kraj, na jehož ú zemí má nadace sídlo. Získá -li
likvidační zů statek obec, kraj nebo stá t, použije likvidační zů statek jen k
veřejně prospěšnému cíli.

V Praze dne ____________ 2020
Zakladatelé :

________________________________________
(ú ředně ověřený podpis)

________________________________________
(ú ředně ověřený podpis)

________________________________________
(ú ředně ověřený podpis)
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