NADAČNÍ LISTINA
Nadace „HELP“
1. Bc. Jiří Klein, r.č. 770215/2667,
bytem Kladno, Vítězná 1934, PSČ 272 01
2. Petr Ponert, r.č. 670306/0386,
bytem Most, Družstevní 1735, PSČ 434 01
jako zřizovatelé nadace uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. §3 zák.č.
227/1998 Sb., o nadacích a nadačních fondech v platném znění tuto nadační listinu – zakládací
smlouvu o zřízení Nadace.
Čl. I
Název nadace
Název nadace zní : Nadace „HELP“
(dále jen nadace)
Čl. II
Sídlo nadace
Sídlo nadace je: Praha 5, Lípovská 440/921, PSČ 155 21
Čl. III
Zřizovatelé a právní poměry nadace
1. Zřizovateli nadace jsou
a) Bc. Jiří Klein, r.č. 770215/2667, bytem Kladno, Vítězná 1934, PSČ 272 01
b) Petr Ponert, r.č. 670306/0386, bytem Most, Družstevní 1735, PSČ 434 01
dále také jen zřizovatelé
2. Nadace je právnickou osobou a je zřízena na dobu neurčitou
Čl. IV
Účel nadace
Účelem nadace je:
Shromažďování finančních prostředků za účelem zajištění:
financování léčebných, sociálních nebo materiálních potřeb osob se zdravotním, fyzickým, či
duševním postižením a finančních nebo materiálních potřeb osob nacházejících se v krizové, či tíživé
nebo problematické životní situaci, uspokojování finančních nebo materiálních potřeb právnických
osob, zejména občanských sdružení, obecně prospěšných společností, spolků a nadací zabývajících se
obecně prospěšnou činností, charitativní činností, poskytováním veřejných služeb, jakož i
uspokojování finančních nebo materiálních potřeb osob fyzických či právnických podporujících rozvoj
vědy, vzdělávání, kultury, tělovýchovy, sportu a aktivního využití volného času.
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Čl. V
Nadační jmění
Nadační jmění tvoří peněžité vklady zřizovatelů v celkové výši 500.000,-Kč (slovy:pětsettisící
korun českých), přičemž peněžité vklady složí zřizovatelé do nadačního jmění následovně:
• Bc. Jiří Klein, r.č. 770215/2667, bytem Kladno, Vítězná 1934, PSČ 272 01 peněžitý vklad ve
výši 250.000,-Kč (slovy dvěstěpadesáttisíc korun českých)
• Petr Ponert, r.č. 670306/0386, bytem Most, Družstevní 1735, PSČ 434 01 peněžitý vklad ve
výši 250.000,-Kč (slovy dvěstěpadesáttisíc korun českých)
Do vzniku nadace je správou vkladů do nadačního jmění pověřen zřizovatel nadace Bc. Jiří Klein,
r.č. 770215/2667, bytem Kladno, Vítězná 1934 (dále také jako správce vkladů)
Správce vkladů převede vklady zřizovatelů na účet nadace do 5 dnů ode dne zřízení nadace,
kterým je den podpisu této nadační listiny oběma zřizovateli.
Čl. VI
Orgány nadace

Orgány nadace jsou:
• správní rada
• revizor

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Čl. VII
Správní rada
Správní rada je statutárním orgánem nadace. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí jeho
činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.
Správní rada má tři členy. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je
bezúhonná, způsobilá k právním úkonům a není ona, ani osoba jí blízká k nadaci
v pracovněprávním, či obdobném vztahu. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani
osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadace, jakož ani člen statutárního či
kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadace poskytovány této
osobě.
První členové správní rady jsou jmenovány zřizovateli. Následně jsou noví členové správní rady
voleni správní radou.
Funkční období člena správní rady je tříleté s tím, že člen správní rady může být do své funkce
zvolen opětovně a to i opakovaně. Každoroční obměňování jedné třetiny členů správní rady se
neprovádí. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního
období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena, jehož funkční období skončí dnem, ke
kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.
Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením, či odvoláním
v případech, kdy člen správní rady přestane splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li
závažným způsobem či opakovaně zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
v platném znění, nadační listinu či statut nadace.
Výlučná působnost správní rady je stanovena zákonem.
Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Člen správní
rady, který se nemůže jednání správní rady zúčastnit, může ke stanovenému problému zasedání
doručit předsedovi správní rady své písemné stanovisko.

8. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí
zasedání správní rady. Předseda je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to
nejméně třetina členů správní rady.
9. Předseda právní rady je oprávněn zajistit rozhodování správní rady i mimo její zasedání, a to
písemně či prostřednictvím telefaxu nebo elektronickou poštou (dále také „rozhodnutí per
rollam“)
10. zasedání správní rady a rovněž o rozhodnutích per rollam učiněných vždy za uplynulé období od
posledního zasedání správní rady se pořizují písemné zápisy, které podepisují přítomní členové
správní rady.
11. Ve věcech vyžadujících hlasování rozhoduje správní rady většinou hlasů všech členů správní rady.
Každý člen správní rady má jeden hlas, hlasovací právo členů rady je rovné. Pokud by došlo
k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.
12. Jménem nadace jedná samostatně předseda nebo společně dva členové správní rady nadace.
Podepisování za nadaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadace připojí člen
správní rady nadace svůj podpis.
13. Složení první správní rady nadace je rozhodnutím zřizovatelů následující:
• Bc. Jiří Klein, r.č. 770215/2667, bytem Kladno, Vítězná 1934, PSČ 272 01
• Bc. Jiří Kreuz, r.č. 860319/3049, bytem Praha 3, Vinohradská 1728/123, PSČ 130 00
• Petr Ponert, r.č. 670306/0386, bytem Most, Družstevní 1735, PSČ 434 01
14. O výši odměny za výkon funkce člena správní rady nadace, jakož i výši odměny za výkon funkce
revizora a způsobu jejich úhrady rozhoduje správní rada tak, aby bylo dodrženo omezení objemu
nákladů souvisejících se správou nadace, tak, jak je uvedeno v čl. IX této nadační listiny a ve
statutu nadace.
Čl. VIII
Revizor
1
2
3
4
5
6
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Kontrolním orgánem nadace je revizor.
Prvního revizora jmenují zřizovatelé, následně jsou další revizoři voleni správní radou nadace.
Funkční období revizora je tříleté s tím, že revizor může být do své funkce zvolen opětovně a to i
opakovaně.
Působnost revizora je upravena zákonem
Prvním revizorem je zřizovateli jmenován:
• Eva Karafiátová, r.č. 496106/127, bytem Žatec, Volyňských Čechů 2734, PSČ 438 01
Stanoví-li tak zákon nebo statut nadace, bude působnost kontrolního orgánu nadace vykonávána
dozorčí radou, přičemž ohledně její působnosti a pravomocí, činnosti a organizace budou platit
příslušná ustanovení zákona č. 229/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech v platném znění, ve
spojení s příslušnými ustanoveními statutu nadace.
Čl. IX
Používání prostředků nadace, podmínky poskytování příspěvků
Prostředky nadace lze použít pouze v souladu s účelem nadace vymezeným v čl. IV této nadační
listiny, za podmínek stanovených nadační listinou a statutem jako nadační příspěvek a k úhradě
nákladů souvisejících se správou nadace. Bližší podmínky pro poskytování příspěvků stanoví
statut nadace.
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Způsob omezení celkových ročních nákladů nadace souvisejících se správou nadace bude
stanoven ve statutu nadace.

Čl. IX
Statut nadace
Postup jednání orgánů nadace, podmínky pro poskytování příspěvků, okruh osob, kterým je lze
poskytovat, jakož i další otázky stanovené zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
v platném znění, stanoví statut nadace, který vydá do 30 dnů ode dne vzniku nadace správní rada
nadace.
Čl. IX
Závěrečná ustanovení
Tato nadační listina se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý zřizovatel, dva
budou přiloženy k návrhu na zápis nadace do nadačního rejstříku a jeden bude založen v archivu
nadace.

V Praze dne 13.listopadu 2009

……………………………………………………
Bc. Jiří Klein

……………………………………………………
Petr Ponert

