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STATUT Nadačníhofondu Helpínek
Čtánek l,

Název a sídlo nadačníhofondu
Název nadačníhofondu zní: NadačnífondHelpínek.
Sídlo nadaěniho fondu je: Fnýdek-Místek.
Nadačníhofond je založen na dobu neurčitou.
Čtánek tt.

zakladatel
Zakladatelem nadačníhofondu je: pan Matouš Polák, datum narození 16.10.19B9, bytem
Fnýdek-Místek, Místek, Komenského 1 59.

Článek lll.
účelnadačníhofondu
Účelem nadaóního fondu je podpora předčasně narozeným dětem, dětem se zdravotními
problémy, handicapem, dětí bez rodičů,pomoc rodinám v těžhých životních situacích; podpora
nemocničních oddělení, spoňovních, či sociálně-zdravotních aktivit, podpora kultury a projektů
neziskouých organizací,
Článek lV.
Majetek nadačníhofondu

1.
2.
3.

4,
5,

6,

Majetkový vklad nadačníhofondu činí100.000 Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, a je
tvořen vkladem zakladatele.
Správcem nadačního vkladu je vždy předseda Správní rady"
Majetek nadačníhofondu je soubor vzniklý z vkladů a darů do nadačníhofondu. Majetek
nadačního fondu nesmí být předmětem zajištění závazku, tento majetek lze použítk investici
považované za obezřetnou,
Nadačnífondmůžezískávat dále majetek v podobě zqména darů, dalšíchvkladů do nadaěního
fondu. Dary, případně dalšívklady mohou být peněžitétak nepeněžité,
Nadačnífond se nesmí podílet na podnikáníjiných osob s výjimkou podnikání akciových
společností.Celkorný dosah majetkové účastinadačního fondu na podnikání akcioqých
společnostínesmí přesáhnout 20%, slovy: dvacet procent, z majetku nadačního fondu po
odečteníhodnoty nadačního jmění.
Majetek nadačníhofondu můžebýt tvořen pouze peněži!ými prostředky, cennými papíry,
nemovi{ými a movitými věcmi, jakož ijinými majetkovými právy a jinými majetkornými hodnotami,
které splňují předpoklad trvalého rnýnosu a neváznou na nich zástavní práva.
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Čtánek V.
Orgány nadačníhofondu
Orgány nadačníhofondu jsou:
a) správní rada;
b) revizor.

c) ředitelka Nadačníhofondu

Čtánek Vl.
Správní rada

1.
2.
3.

4,

Správní rada je statutárním orgánem nadaěního fondu, řídíjehočinnost, jedná jeho jménem a
spravuje majetek nadačního fondu.
Správní rada má 3, slovy: tři, členy.
Členy správní rady nadačníhofondu jsou:
a. paníVeronika Bolková, datum narození 10,5.1992, bytem Fnýdek-Místek, F4ýdek,
Lískovecká 2867,
b. paní Kateřina Poláková, datum narození 10.8"1960, bytem Fnýdek-Místek,
Fnýdek, Novodvorská 3057,
c. paní Kateřina Tůmová Blablová, datum narození 12.6.1990, bytem Myslík 31,
Palkovice.
rada
volí
ze svého středu předsedu a místopředsedu, a to na prvním zasedání správní
Správní
rady většinou hlasů všech. Správní rada dále volí předsedu a místopředsedu při skončení
funkce stávajícího předsedy a místopředsedy správní rady ói při zániku jeho funkce jiným

způsobem.
5. Předseda a místopředseda správní rady můžebýt zvolen do této funkce i opakovaně.
6. Předseda správní rady svolává a řídi zasedání správní rady, a to nejméně třikrát ročně"
Předseda správní rady je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to alespoň dva členové
správní rady nadačního fondu nebo revizor nadačníhofondu.
7, Nadačnífond zastupuje každý člen správní rady samostatně.
B. Kdo za nadaónífond podepisuje, připojí k jeho názvu svůj podpis, případně i údajo své funkci.
9. Funkčníobdobí člena správní rady je pětileté.
10. Norný člen správní rady se volí na návrh správní rady nadačního fondu nebo na návrh člena

správní rady.
11. Správní rada volí a odvolává své ěleny sama.
12. Člena správní rady lze zvolit i opakovaně.
13. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-lise jejího zasedání nadpoloviční většina jejích

členů.
14. K rozhodnutí nadačního fondu je vždy zapotřebí nadpoloviění většiny všech členů.Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
15. Správní rada odvolá z funkce svého člena, ktery závažně nebo opakovaně porušil povinnosti
stanovené zakládací listinou nebo statutem nadačníhofondu, nebo ktený porušil zákon
způsobem zjevně narušujícímpověst nadačníhofondu.
16. Zanikne-li členstvíve správní radě, zvolísprávní rada nového člena do 3, slovy: tří, měsíců.
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17. Do působnosti správní rady náleží:
a. rozhodovat o změnách statutu,
b, vedení účetnictvínadačníhofondu,

c.

schvalování účetnízávěrky a výročnízprávy o ěinnosti nadačníhofondu a jeho
hospodaření,
d. rozhodnutí o změně právní formy nadačníhofondu na nadaci, a to dle § 399 a
násl, občanskéhozákoníku,
e, volba a odvolávání revizora nadačního fondu,
f. rozhodnutí v dalšíchvěcech, jež sivyhradí a jež nejsou v rozporu se zákonem,
zakládací listinou nebo tímto statutem a nenáležejído působnosti revizora,
1B. Členovésprávní rady nadačníhofondu jsou povinni jednat s péčířádného hospodáře, dbát na
dobré jméno nadačního fondu a plněníjeho poslání. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s plněním své funkce.
čtánek vll

Revizor
1

.

2.
3.
4,
5,
6.
7

.

8.

Revizor je kontrolní a revizní orgán nadaóního fondu.
Revizorem je paní Jarmila Planková, Havlíčková443, Polanka Nad Odrou - Ostrava

FunkčníoMobíje pětileté.
Revizora volí a odvolává správní rada,
Revizora lze volit i opakovaně.
Nový revizor se volí na návrh zakladatele nadačníhofondu nebo na návrh člena správní rady.
Správní rada odvolá revizora z funkce, pokud závažně nebo opakovaně porušuje povinnosti
stanovené zakládací listinou nebo statutem nadačníhofondu, nebo ktený porušilzákon
způsobem zjevně narušujícímpověst nadačníhofondu,
Do působnosti revizora náležízejména:
a. dohlíženína to, zda správní rada vykonává působnost v souladu se zákonem a
ve shodě se zakládací listinou i statutem,
b. kontrola plnění podmínek stanovených pro poslrytování příspěvků,
c. upozorňování správní rady na zjištěné nedostatky a podávání návrhů na jejich
odstranění,
d. kontrola vedení účetnictvía přezkum roční,mimořádné a konsolidované účetní
závěrky,
e. vyjádření se k výročni zprávě,
f. nejméně jedenkrát ročně podat zprávu o své kontrolní činnosti správní radě v
písemnéformě,
g, svolat zasedání správní rady, pokud tak k návrhu revizora neučinípředseda

h.

správní rady,
možnost v rozsahu své působnosti nahlížet do dokladů nadačního fondu a
požadovat od členůsprávní rady nadačního fondu nebo jejích zaměstnanců
vysvětlení k jednotliuým záležitostem.
3

7

Revizor nadačního fondu je povinen jednat s péčířádného hospodáře, dbát na dobré jméno
nadaóního fondu a plněníjeho účelu.Revizor je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích a skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním své funkce.
10. Funkce revizora je neslučitelná s funkcíělena správní rady.

9.

článek vlll
Ředitel

1,
2.

Ředitel nadačního fondu je jeho rnýkonným orgánem,
Ředitel Nadačníhofondu
a. odpovídá za plnění odborných, finančnícha administrativních úkolůNadačního
fondu ve smyslu usnesení správní rady Nadačníhofondu, plánu činnosti a
rozpočtu schváleného správní radou Nadačníhofondu,

b.

c.

d.
e.

f.

g.

připravuje jednání správní rady,
řídí,koordinuje, a kontroluje činnost Nadačníhofondu v majetkové, ekonomické a

personální oblasti,
předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření Nadačníhofondu a to
nejméně jedenkrát za 6 měsíců,
v souladu s usnesením správní rady uzavirá a vypovídá smlouvy zejména v
pracovněprávní, občanskoprávnía obchodněprávní oblasti,
ve vztahu k zaměstnancům Nadačníhofondu je vedoueím pracovníkem,
je oprávněn uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci na dobu neurčitou nebo
určitou nepřekračující6 měsícůa sjednávat dohody o provedení práce s třetími

osobami,
h. je oprávněn zastupovat Nadačnífond vůčitřetímosobám
podepisuje běžnou korespondencitýkající se Nadačníhofondu,
disponuje s íinančnímiprostředky Nadačníhofondu, které jednorázově nepřeqiší
částku 500,000,- Kó (slovy: pět set tisíc korun česhých) nebo ekvivalent v cizí
měně,
k, účastníse jednání správní rady Nadačníhofondu, zajišťuje pořízení zápisů z
jejích jednání.
Za svou činnost odpovídá ředitel podle obecnězávazných předpisů. V souvislosti s výkonem
funkce ředitele je mezi Nadačnímfondem a ředitelem založen pracovní poměr jmenováním,

i.
j.

3.

Článek lX.
příspěvku
z majetku nadačníhofondu
Podmínky pro poskytování

1.

Nadačnímpříspěvkem se rozumí vše, co je v souladu se zákonem a v souladu s tímto statutem
poskytnuto třetí osobě za účelempodpory předčasně narozeným dětem, dětem se zdravotními
problémy, handícapem, dětí bez rodičů,pomoc rodinám v těžkých životních situacích; podpory
nemocničníchoddělení, spoňovních, či sociálně-zdravotních aktivít, podpory kultury a projektů
neziskových

or

ganizací.
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2.

3.

4.
5,
6.
7.

Příspěvek z majetku nadačníhofondu je možnéposkytnout právnickým nebo fyzickým osobám
za účelempodpory předčasně narozeným dětem, dětem se zdravotními problémy, handicapem,
dětí bez rodičů,pomoc rodinám v těžkých životníchsituacích; podpory nemocničníchoddělení,
sportovních, či sociálně-zdravotních aktivit, podpory kultury a projektťl neziskových organizací.
Příspěvek z majetku nadačního fondu bude poskytnut osobě, kterou vybere správní rada s
uvedením záméru, na ktený má být příspěvek z majetku nadačního fondu poskytnut, když tento
zámér musí být v souladu s účelem,pro ktený se zřizuje tento nadačnífond.
Příspěvek z majetku nadačního fondu poskytnutý nadačním fondem je příjemce, jemuž byl
příspěvek z majetku nadačníhofondu poskytnut, povinen použítv souvislosti s naplňováním
účelu,pro ktený mu byl příspěvek poskytnut.
Příspěvek z majetku nadačního fondu je poskytován pouze na základé uzavřené smlouvy mezi
nadačním fondem a osobou vybranou správní radou
Příspěvek z majetku nadačníhofondu nelze poskytnout členůmorgánů nadačního fondu, bť by
tyto osoby splňovaly podmínky pro jejich poskytnutí.
Dokumentace k poskytnutým příspěvků z majetku nadačníhofondu se uchovává po dobu deseti
let od poskytnutí příspěvku.
Článek X.

Výročnízpráva

1.
2,

Nadačnífondsestaví výročnízprávu do konce 6., slovy: šestého,měsíce od uplynutí
předcházej ícíhoúčetního období.
Výročnízpráva bude uveřejněna do 30, slovy: třiceti, dnů od jejího schválení správní radou a
zpřístupněna na stránkách nadačního fondu.
Čtánek Xt.
Možnost změny právní formy
Zakladatelské právníjednání rnýslovně připouští možnost změny právní formy nadačníhoíondu
na nadaci.
Čtánek Xtl.
Změna zakládací listiny
Zakládací listinu mění správní rada se souhlasem předsedy Nadačníhofondu.

článek xlll.
zrušenínadačníhofondu

1.

2.

Není-li trvale možné,aby nadaění fond nadále plnil svůj účel,rozhodne správní rada o zrušení
nadačního fondu s likvidací a zvolí likvidátora.
Návrh na zrušení nadačního fondu je oprávněn podat revizor s odůvodněním.
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3.

Neplní-li nadačnífond účel,pro kteqý bylzřizen, na návrh osoby, která na tom osvědčíprávní
zájem, nadačnífond zrušísoud a nařídíjeho likvidaci.

Článek XlV.
závérečná ustanovení
Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídíse ustanoveními občanskéhozákoníku

Ve Fnýdku-tMístku, dne 1.8.2022

Předseda Správní rady Veronika Bolková

Ve Fnýdku-Místku, dne 1.8.2022
tvlístopředseda Správní rady Kateřina Tůmová Blablová
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,i,

Ve Fnýdku-tt/ ístku, dne 1.8.2022

legalizaci

Poř,č: i3802-03óó-Otóó
Qvěřovac!,doložka pro
Podle ověř.knihy pošty: Frýdek-tlístek l?
Uznal podpis na listině ra vlastni: Veronika BoIková
Datun a

nísto narorení: t0.05.1992,Frýdek-}tístek,Cl

Adresa pobytu: Frýdek-}listek,Frýdek, Liskovecká 2867,Cl
Druh.a.!. _piedlož.dokl. totožnosti: 0bčanský prúkaz

2lll8l9l8

Frýdek-l{ístek t2

Czyžová Jana

dne 30, ť8.2i27

0věřovací dol ožka pro

,, ,

P;áňi;:

,ů

i;óň

lesalizaci

Poř.č: 73802-0íóó-Oló7
pbšty: Frýdek-}lístek l2
Uznal podpis na listině za vlastní: íateřina Tůrová Blablová
Podle ovĚř.

Datum

kn ihy

a nísto narorení: t2,0ó.l990,llaviřov,C!

Adresa pobytu: Palkovice, líyslík,Palkovice, 1,1yslík 3t,Cl
Druh a
20

č. předlož.dokl.totožnosti

5ó3008l

Frýdek-Hístek t2 dne 30.08,2022

Czyžová Jana

0bčanský průkaz
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