Statut

Nadačního fondu Moje velké přání
Motto:
Nebojte se něco si přát

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Moje velké přání (dále jen „nadační fond“)
2. Sídlem nadační fondu je Fr. Křížka 460/15, 170 00 Praha 7
3. Identifikační číslo: 046 32 788
4. Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze v oddíle
N, složce číslo 1317 vedené u Městského soudu v Praze

Čl. 2
Zřizovatelé nadačního fondu
Marcela Nevšímalová,
r.č. 6555101965, trvalým pobytem Fr. Křížka 460/15, 170 00 Praha 7

Čl. 3
Účel zřízení nadačního fondu
Účelem nadačního fondu je
- splnění jednoho přání
- dlouhodobě nemocným seniorům
- cenově nepřesahující částku 50 000 Kč

Čl. 4
Vklad zřizovatelů
Zřizovatelé vložili do nadačního fondu vklady takto:
- Marcela Nevšímalová vklad ve výši 1.000 Kč (slovy: tisíc korun českých)

Čl. 5
Správní rada
A. Obecná ustanovení
Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.

B. Členství ve správní radě
1. Správní rada má 3 členy. První členové správní rady jsou uvedeni v Zakládací listině.
2. První členy správní rady jmenovali zřizovatelé nadačního fondu. Další členy správní rady
volí a odvolává správní rada na návrh zřizovatelů.
3. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady.
4. Funkční období členů správní rady je tříleté, pro všechny členy se stanoví ve stejné délce.
Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny správní rady.
5. Správní rada odvolává člena správní rady z důvodů stanovených zákonem č. 227/1997 Sb.,
o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) nebo tehdy,
poškozuje-li prokazatelně a závažným způsobem dobré jméno nadačního fondu nebo se
opakovaně a bez omluvy neúčastní po dobu delší než 1 rok jednání správní rady.
6. Členům správní rady nepřísluší za jejich činnost ve správní radě odměna.

C. Jednání správní rady

1. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady alespoň čtyřikrát ročně.
Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to druhý člen nebo revizor.
2. Jednání správní rady je svoláváno písemně či e-mailem. K pozvánce jsou obvykle
připojeny písemné materiály určené k projednání správní radou.
3. Pozvánka na jednání správní rady je zasílána i členům dozorčí rady.

4. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů,
nestanoví-li nadační listina nebo tento statut jinak.
5. K rozhodnutí správní rady o sloučení s nadací nebo s jiným nadačním fondem je třeba
souhlasu všech členů správní rady. V ostatních věcech rozhoduje správní rada nadpoloviční
většinou členů správní rady. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedajícího správní radě.
6. Jednání správní rady se lze zúčastnit za použití telekomunikačních prostředků, je-li při
takovém způsobu účasti zajištěno, že člen správní rady může sledovat jednání tak, aby se
mohl podílet na rozhodování s potřebnou znalostí.
7. Není-li k jednání správní rady k dispozici usnášeníschopná většina správní rady, svolá
předseda správní rady nejpozději do 30 dnů náhradní zasedání správní rady s totožným
programem jednání.
8. Správní rada může přijímat rozhodnutí hlasováním per rollam. Návrh věci k rozhodnutí per
rollam zašle předseda správní rady všem členům správní a dozorčí rady. Rozhodnutí je
schváleno dnem, kdy je nadačnímu fondu doručeno souhlasné stanovisko posledního člena,
kterým je dosaženo souhlasu potřebné většiny členů správní rady. Rozhodnutí přijaté per
rollam podepisuje předseda správní rady.

D. Jednání správní rady
1. Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady.

E. Pravomoc správní rady
17. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí Zákonem a dále o:
a) činnostech a programech nadačního fondu k naplnění jeho účelu,
b) změně počtu členů správní a dozorčí rady po předchozím souhlasu zřizovatelů
c) změně názvu nadačního fondu po předchozím souhlasu zřizovatelů
d) změně účelu nadačního fondu po předchozím souhlasu zřizovatelů
e) zřízení funkce ředitele

Čl. 6
Revizor

1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.
2. Funkční období členů revizora je tříleté.
3. Revizora volí a odvolává správní rada na návrh zřizovatelů.
5. Revizor:
a) kontroluje plnění podmínek pro poskytování nadačních přípěvků,
b) přezkoumává řádnou i mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu nadačního
fondu
c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, touto
nadační listinou a statutem nadačního fondu,
d) upozorňuje správní radu a zřizovatele na zjištěné nedostatky a podává návrhy na
jejich odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti.
6. Revizor je v souvislosti s výkonem své funkce oprávněn
a) nahlížet do účetních knih, zápisů z jednání správní rady a jiných dokladů, týkajících
se činnosti nadačního fondu,
b) účastnit se jednání správní rady a vyjádřit se k projednávané problematice.
7. Revizor je oprávněn svolat mimořádné jednání správní rady nadačního fondu
k projednání jejich závažných upozornění v případě, že tak do deseti dnů neučiní na její
žádost předseda správní rady.
8. Pro revizora a jednání dozorčí rady platí přiměřeně ustanovení
Čl.V této zřizovací smlouvy.
9. Revizorovi nepřísluší za jeho činnost odměna.

Čl. 7
Ředitel

1. Ředitel nadačního fondu je výkonným orgánem nadačního fondu. Ředitel může jednat za
nadační fond navenek v rozsahu plných mocí udělených mu správní radou, je správní radě
podřízen a zodpovídá se jí ze své činnosti.
2. Ředitel především:
- řídí běžný chod nadačního fondu a kontroluje činnost nadačního fondu v rámci
schválené koncepce a programových cílů,
- podává správní radě na jejich zasedání zprávy o hospodaření a činnosti nadačního
fondu,

- organizačně zajišťuje jednání správní rady s revizorem,
- zodpovídá za zpracování výroční zprávy nadačního fondu, kterou předkládá ke
schválení správní radě a revizorovi
3. Ředitel je oprávněn se účastnit jednání správy rady s hlasem poradním.

Čl. 8
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků na splnění jednoho přání

1. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky:
dlouhodobě nemocných seniorům na splnění jednoho přání
částka nepřevyšuje 50 000 Kč
2. Nadační příspěvky jsou poskytovány po pečlivém přezkoumání a se souhlasem členů
správní rady.
3. Žadatelé musí podat písemnou žádost. Formulář žádosti Moje velké přání je umístěný na
stránkách Nadačního fondu www.mojevelkeprani.cz. Žádosti mohou být zaslány elektronicky
nebo poštou.
4. O poskytnutí nadačních příspěvků rozhoduje správní rada do 30 dnů od podání žádosti.
5. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
6. Schválená přání budou zrealizována v časové lhůtě od 4 do 6 týdnů.
7. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny na webových stránkách Nadačního fondu
www.mojevelkeprani.cz do 10 dnů od rozhodnutí správní rady.
8. Přání nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
9. Správní rada rozhodne o přidělení příspěvku jednou měsíčně.

Čl. 9
Další činnost nadačního fondu

1. Správní rada může rozhodnout o realizaci dalších činností a vlastních programů nadačního
fondu, kterými bude naplňován základní účel nadačního fondu.

Čl. 11
Výroční zpráva

1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.6.
2. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období
a zhodnocení této činnosti v rozsahu stanoveném Zákonem.
3. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu a na webových stránkách nadačního
fondu.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1. Přílohou statutu je seznam členů správní rady a jméno revizora.
2. Ve věcech neupravených nadační listinou a tímto statutem se právní poměry nadačního
fondu řídí Zákonem.
3. Tento statut se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden bude založen do sbírky
listin rejstříkového soudu, dva budou uloženy v dokumentaci nadačního fondu.
4. Tento statut byl schválen správní radou dne 20.4.2017

V Praze dne 20.4.2017

předsedkyně správní rady
Klára Kutišová

