ZAKLÁDACÍ LISTINA
NADAČNÍHO FONDU ŠTĚPÁNKA
_____________________________________________________________________

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
I. Název a sídlo nadačního fondu
1. Název nadačního fondu zni:

Nadační fond Štěpánka
(dále jen „fond“ či „nadační fond“)

2. Sídlo fondu je:

Dvouletky 40, 356 01 Březová

Změna sídla fondu je možná na základě rozhodnutí správní rady po předchozím vyjádření
revizora.
II. Zakladatel fondu
Mgr. Petra Šetele, nar. 24.10.1988
trvale bytem Dvouletky 40, 356 01 Březová
III. Účel fondu
1. Nadační fond Štěpánka se zakládá za účelem veřejně prospěšným s posláním a účelem
pomoci rodinám a dětem, a to zejména:
A. Podpora rozvoje – Primárně se fond zaměřuje na podporu seberealizace,
kulturního vyžití, zážitků, vzdělání a plnění přání rodinám a především dětem.
B. Pomoc v materiální podobě – V odůvodněných případech poskytuje fond
v materiální podobě zejména zajištění základních lidských potřeb, sociálních
potřeb a dalších potřeb rodiny a dětí.
C. Finanční pomoc – Ve výjimečných případech odůvodněných jejich okolnostmi
může být pomoc poskytnuta rodinám s dětmi formou finančního příspěvku, který
bude použit k zajištění účelu uvedeného v bodě A. eventuelně B. tohoto článku.
2. Účel nadačního fondu může být měněn pouze se souhlasem zakladatele.
IV. Vklad, správce vkladu
1. Vklad do fondu při jeho založení tvoří peněžitý vklad zakladatele ve výši 1.000,- Kč.
2. Správcem vkladu je Mgr. Andrea Kadlecová, nar. 23.4.1989, bytem Marie Majerové 1646,
356 01 Sokolov

B. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z MAJETKU FONDU,
OKRUH ČINNOSTÍ, JEŽ MŮŽE FOND VZHLEDEM KE SVÉMU ÚČELU
VYKONÁVAT
V. Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku
1. Majetek fondu tvoří soubor majetku vzniklý z vkladu zakladatele a darů, jejichž předmět
nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu.
2. Fond může poskytovat nadační příspěvek pouze v souladu s jeho účelem a za podmínek
stanovených zakladatelskou listinou a zejména statutem fondu, který vydává zakladatel spolu
se zakladatelskou listinou.
3. Na podporu z nadačního fondu není právní nárok.
4. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv fyzické osobě splňující podmínky pro
jeho poskytnutí a která o poskytnutí nadačního příspěvku požádá přímo, či na základě výzvy
fondu, eventuelně fyzickým osobám v rámci vlastních humanitárních aktivit nebo projektů
fondu.
5. V odůvodněných případech může být nadační příspěvek poskytnut právnické osobě, jejíž
předmět činnosti je veřejně prospěšný a obsahově obdobný, jako je účel nadačního fondu.
6. Nadační příspěvek se poskytuje zejména ve formě materiálního nebo jiného majetkového
plnění. Je-li to vzhledem k okolnostem případu vhodnější, je nadační příspěvek poskytnut ve
formě peněžitého plnění.
7. Nadační příspěvek může mít charakter plnění jednorázového i opětovného.
8. Fond získává majetek formou:
-

Společenských, kulturních a sportovních akcí;

-

Charitativních akcí a charitativních sbírek;

-

Veřejných sbírek

-

Příspěvků sponzorů a dárců, a to finančními i věcnými dary.

9. Kdo přijal nadační příspěvek, může jej použít jen ve shodě s ujednanými podmínkami;
nadačnímu fondu na požádání prokáže, jak jej použil. Kdo použil nadační příspěvek v rozporu
s ujednanými podmínkami, vrátí jej fondu jako bezdůvodné obohacení.

C. ORGÁNY FONDU
VI. Správní rada
1. Správní rada má tři členy.
2. Prvními členy správní rady byli zakladatelem jmenováni:
a) Mgr. Petra Šetele, nar. 24.10.1988
trvale bytem Dvouletky 40, 356 01 Březová
b) Bc. Dagmar Spáčalová, nar, 28.1.1989
trvale bytem Slavíčkova 1691, 356 01 Sokolov

c) Mgr. Andrea Kadlecová, nar. 23.4.1989,
trvale bytem Marie Majerové 1646, 356 01 Sokolov
3. Funkční období je pětileté, opakovaný výkon funkce je možný. Neprovádí se každoročně
obměna třetiny členů správní rady
4. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a
řídí zasedání správní rady nejméně jedenkrát v každém kalendářním čtvrtletí. Předseda
správní rady je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to revizor, nebo
zbývající dva členové správní rady.
5. K přijetí rozhodnutí správní rady je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů. Hlasovací
právo všech členů správní rady je rovné.
6. Správní rada může rozhodnout o změně zakladatelské listiny, bude-li změna provedena
v souladu s účelem nadačního fondu.
7. Za nadační fond jedná předseda správní rady vždy společně nejméně s jedním dalším
členem.
VII. Revizor
1. Prvním revizorem nadačního fondu je:
Ing. Filip Šetele, nar. 24.11.1979
trvale bytem Dvouletky 40, 356 01 Březová
2. Funkční období revizora je pětileté. Opakovaný výkon funkce je možný.

D. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
VIII. Zánik fondu
Fond zaniká z důvodů a způsobem uvedeným v zákoně.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Nadační fond bude jednat důvěryhodně, odborně a s etickou profesionalitou, transparentně
a dle vymezeného účelu.
2. Vnitřní poměry fondu upravuje její statut. Otázky touto zakládací listinou neupravené se
řídí Statutem nadačního fondu a dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tato zakládací listina může být měněna pouze rozhodnutím správní rady po předchozím
vyjádření revizora v případě, že změna nebude odporovat poslání nadačního fondu
zamýšlenému zakladatelem.

