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STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS
sepsaný v notářské kanceláři na adrese Frýdek-Místek, Místek, U Staré pošty 54, dne
desátého května roku dvatisícesedmnáct (:10.5.2017:), Mgr. Šárkou Otipkovou, notářkou se
sídlem ve Frýdku-Místku, s kanceláří na adrese Frýdek-Místek, Místek, U Staré pošty 54,
PSČ 738 01. ------------------------------------------------------------------------------------------------Účastník: ---------------------------------------------------------------------------------------------------pan Matouš Polák, datum narození 16.10.1989, bytem Frýdek-Místek, Místek,
Komenského 159, jehož totožnost byla prokázána, a který prohlašuje, že je způsobilý
samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako
zakladatel, --------------------------------------------------------------------------------------------------činí dnešního dne přede mnou toto právní jednání, a to zakládá nadační fond zakládací
listinou v tomto znění: -------------------------------------------------------------------------------------

Nadační fond Helpínek
Článek I.
Název a sídlo nadačního fondu
Název nadačního fondu zní: Nadační fond Helpínek. -----------------------------------------------Sídlo nadačního fondu je: Frýdek-Místek. ------------------------------------------------------------Nadačního fond je založen na dobu neurčitou. --------------------------------------------------------Článek II.
Zakladatel
Zakladatelem nadačního fondu je: ----------------------------------------------------------------------- pan Matouš Polák, datum narození 16.10.1989, bytem Frýdek-Místek, Místek,
Komenského 159. --------------------------------------------------------------------------------Článek III.
Účel nadačního fondu
Účelem nadačního fondu je podpora předčasně narozeným dětem, dětem se zdravotními
problémy, handicapem, dětí bez rodičů, pomoc rodinám v těžkých životních situacích;
podpora nemocničních oddělení, sportovních, či sociálně-zdravotních aktivit, podpora kultury
a projektů neziskových organizací. ----------------------------------------------------------------------

Strana druhá.
Článek IV.
Vklad zakladatele a správce vkladu
Výše vkladu zakladatele nadačního fondu pana Matouše Poláka, datum narození
16.10.1989, bytem Frýdek-Místek, Místek, Komenského 159, činí 100.000,- Kč, slovy:
jednostotisíc korun českých. Jedná se o vklad peněžitý. ---------------------------------------------Správcem vkladů je určen pan Matouš Polák, datum narození 16.10.1989, bytem
Frýdek-Místek, Místek, Komenského 159. Zakladatel se zavazuje splatit svůj vklad do 30,
slovy: třiceti, dnů ode dne podpisu této zakládací listiny k rukám správce vkladu. Správce
vkladu je povinen vydat písemné prohlášení o splacení vkladu vkladatelem, které se přikládá
k návrhu na zápis do nadačního rejstříku. --------------------------------------------------------------Článek V.
Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu a má tři členy. -----------------------2. Prvními členy správní rady nadačního fondu jsou: ----------------------------------------------a) pan Matouš Polák, datum narození 16.10.1989, bytem Frýdek-Místek, Místek,
Komenského 159, ------------------------------------------------------------------------------b) paní Veronika Bolková, datum narození 10.5.1992, bytem Frýdek-Místek,
Frýdek, Radniční 1148, -----------------------------------------------------------------------c) paní Kateřina Poláková, datum narození 10.8.1960, bytem Frýdek-Místek,
Frýdek, Novodvorská 3057. -----------------------------------------------------------------3. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, a to většinou hlasů všech
členů správní rady. -----------------------------------------------------------------------------------4. Nadační fond zastupuje každý člen správní rady samostatně. ---------------------------------5. Kdo za nadační fond podepisuje, připojí k jeho názvu svůj podpis, případně i údaj o své
funkci. --------------------------------------------------------------------------------------------------6. Členy správní rady volí a odvolává správní rada. Funkční období člena správní rady je 5,
slovy: pět, let. Opětovná volba člena správní rady je možná.-----------------------------------Článek VI.
Revizor
1. Revizor je kontrolní a revizní orgán nadačního fondu. -----------------------------------------2. Prvním revizorem je obchodní společnost WCA International s.r.o., se sídlem Korunní
2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, identifikační číslo 05823013, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka
271475. ------------------------------------------------------------------------------------------------Článek VII.
Podmínky pro poskytování příspěvků
Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu stanoví statut nadačního
fondu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Článek VIII.
Statut nadačního fondu
1. Způsob jednání orgánů nadačního fondu, podmínky pro poskytování příspěvků, okruh
osob, kterým je lze poskytovat, jakož i další otázky stanovené zákonem číslo 89/2012
Sb., občanským zákoníkem (dále jen “občanský zákoník”), upravuje statut nadačního
fondu. --------------------------------------------------------------------------------------------------2. O změnách statutu nadačního fondu rozhoduje správní rada většinou hlasů všech členů. V
případě rovnosti hlasů členů správní rady je rozhodující hlas předsedy správní rady. -----3. Zakladatel tímto vydává statut nadačního fondu v tomto znění: -------------------------------***************************************************************************

STATUT Nadačního fondu Helpínek
Článek I.
Název a sídlo nadačního fondu
Název nadačního fondu zní: Nadační fond Helpínek. -----------------------------------------------Sídlo nadačního fondu je: Frýdek-Místek. ------------------------------------------------------------Nadačního fond je založen na dobu neurčitou. --------------------------------------------------------Článek II.
Zakladatel
Zakladatelem nadačního fondu je: ----------------------------------------------------------------------- pan Matouš Polák, datum narození 16.10.1989, bytem Frýdek-Místek, Místek,
Komenského 159. --------------------------------------------------------------------------------Článek III.
Účel nadačního fondu
Účelem nadačního fondu je podpora předčasně narozeným dětem, dětem se zdravotními
problémy, handicapem, dětí bez rodičů, pomoc rodinám v těžkých životních situacích;
podpora nemocničních oddělení, sportovních, či sociálně-zdravotních aktivit, podpora kultury
a projektů neziskových organizací. ---------------------------------------------------------------------Článek IV.
Majetek nadačního fondu
1.
2.

3.

Majetkový vklad nadačního fondu činí 100.000 Kč, slovy: jednostotisíc korun českých,
a je tvořen vkladem zakladatele. -------------------------------------------------------------------Majetek nadačního fondu je soubor vzniklý z vkladů a darů do nadačního fondu. Majetek
nadačního fondu nesmí být předmětem zajištění závazku, tento majetek lze použít k
investici považované za obezřetnou. --------------------------------------------------------------Nadační fond může získávat dále majetek v podobě zejména darů, dalších vkladů do
nadačního fondu. Dary, případně další vklady mohou být peněžité tak nepeněžité. ---------
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4.

5.

Nadační fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob s výjimkou podnikání akciových
společností. Celkový dosah majetkové účasti nadačního fondu na podnikání akciových
společností nesmí přesáhnout 20%, slovy: dvacet procent, z majetku nadačního fondu po
odečtení hodnoty nadačního jmění. ----------------------------------------------------------------Majetek nadačního fondu může být tvořen pouze peněžitými prostředky, cennými papíry,
nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými
hodnotami, které splňují předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva.-Článek V.
Orgány nadačního fondu

Orgány nadačního fondu jsou: ---------------------------------------------------------------------------a) správní rada; ---------------------------------------------------------------------------------------------b) revizor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Článek VI.
Správní rada
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, řídí jeho činnost, jedná jeho
jménem a spravuje majetek nadačního fondu. ---------------------------------------------------Správní rada má 3, slovy: tři, členy. ---------------------------------------------------------------Prvními členy správní rady při založení nadačního fondu jsou: -------------------------------a) pan Matouš Polák, datum narození 16.10.1989, bytem Frýdek-Místek, Místek,
Komenského 159, ------------------------------------------------------------------------------------b) paní Veronika Bolková, datum narození 10.5.1992, bytem Frýdek-Místek, Frýdek,
Radniční 1148, ----------------------------------------------------------------------------------------c) paní Kateřina Poláková, datum narození 10.8.1960, bytem Frýdek-Místek, Frýdek,
Novodvorská 3057. ----------------------------------------------------------------------------------Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, a to na prvním zasedání
správní rady většinou hlasů všech. Správní rada dále volí předsedu a místopředsedu při
skončení funkce stávajícího předsedy a místopředsedy správní rady či při zániku jeho
funkce jiným způsobem. ----------------------------------------------------------------------------Předseda a místopředseda správní rady může být zvolen do této funkce i opakovaně.-----Předseda správní rady svolává a řídí 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 nadačního fondu. -----------------------Nadační fond zastupuje každý člen správní rady samostatně. ---------------------------------Kdo za nadační fond podepisuje, připojí k jeho názvu svůj podpis, případně i údaj o své
funkci. -------------------------------------------------------------------------------------------------Funkční období člena správní rady je pětileté. ---------------------------------------------------Nový člen správní rady se volí na návrh zakladatele nadačního fondu nebo na návrh člena
správní rady. ------------------------------------------------------------------------------------------Správní rada volí a odvolává své členy sama. ----------------------------------------------------Člena správní rady lze zvolit i opakovaně. -------------------------------------------------------Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina jejích
členů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------K rozhodnutí nadačního fondu je vždy zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. --------------------------------------------
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15. Správní rada odvolá z funkce svého člena, který závažně nebo opakovaně porušil
povinnosti stanovené zakládací listinou nebo statutem nadačního fondu, nebo který
porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadačního fondu. -----------------------16. Zanikne-li členství ve správní radě, zvolí správní rada nového člena do 3, slovy: tří,
měsíců. -------------------------------------------------------------------------------------------------17. Do působnosti správní rady náleží: ----------------------------------------------------------------a) rozhodovat o změnách statutu, ------------------------------------------------------------------b) vedení účetnictví nadačního fondu, ------------------------------------------------------------c) schvalování účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti nadačního fondu a jeho
hospodaření, ---------------------------------------------------------------------------------------d) rozhodnutí o změně právní formy nadačního fondu na nadaci, a to dle § 399 a násl.
občanského zákoníku, ----------------------------------------------------------------------------e) volba a odvolávání revizora nadačního fondu, -----------------------------------------------f) rozhodnutí v dalších věcech, jež si vyhradí a jež nejsou v rozporu se zákonem,
zakládací listinou nebo tímto statutem a nenáležejí do působnosti revizora. -------------18. Členové správní rady nadačního fondu jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře,
dbát na dobré jméno nadačního fondu a plnění jeho poslání. Jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s
plněním své funkce. ----------------------------------------------------------------------------------Článek VII.
Revizor
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Revizor je kontrolní a revizní orgán nadačního fondu. -----------------------------------------Prvním revizorem je obchodní společnost WCA International s.r.o., se sídlem Korunní
2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, identifikační číslo 05823013, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 271475. --Funkční období je pětileté. --------------------------------------------------------------------------Revizora volí a odvolává správní rada. ------------------------------------------------------------Revizora lze volit i opakovaně. --------------------------------------------------------------------Nový revizor se volí na návrh zakladatele nadačního fondu nebo na návrh člena správní
rady. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Správní rada odvolá revizora z funkce, pokud závažně nebo opakovaně porušuje
povinnosti stanovené zakládací listinou nebo statutem nadačního fondu, nebo který
porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadačního fondu. -----------------------Do působnosti revizora náleží zejména: ----------------------------------------------------------a) dohlížení na to, zda správní rada vykonává působnost v souladu se zákonem a ve
shodě se zakládací listinou i statutem, -------------------------------------------------------------b) kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování příspěvků, ----------------------c) upozorňování správní rady na zjištěné nedostatky a podávání návrhů na jejich
odstranění, ---------------------------------------------------------------------------------------------d) kontrola vedení účetnictví a přezkum roční, mimořádné a konsolidované účetní
závěrky, ------------------------------------------------------------------------------------------------e) vyjádření se k výroční zprávě, ------------------------------------------------------------------f) nejméně jedenkrát ročně podat zprávu o své kontrolní činnosti správní radě v písemné
formě, --------------------------------------------------------------------------------------------------g) svolat zasedání správní rady, pokud tak k návrhu revizora neučiní předseda správní
rady, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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h) možnost v rozsahu své působnosti nahlížet do dokladů nadačního fondu a požadovat
od členů správní rady nadačního fondu nebo jejích zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým
záležitostem. ------------------------------------------------------------------------------------------9. Revizor nadačního fondu je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, dbát na dobré
jméno nadačního fondu a plnění jeho 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 funkcí člena správní rady. -----------------------------------Článek VIII.
Podmínky pro poskytování příspěvku z majetku nadačního fondu
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je v souladu se zákonem a v souladu s tímto
statutem poskytnuto třetí osobě za účelem podpory předčasně narozeným dětem, dětem
se zdravotními problémy, handicapem, dětí bez rodičů, pomoc rodinám v těžkých
životních situacích; podpory nemocničních oddělení, sportovních, či sociálně-zdravotních
aktivit, podpory kultury a projektů neziskových organizací. -----------------------------------Příspěvek z majetku nadačního fondu je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým
osobám za účelem podpory předčasně narozeným dětem, dětem se zdravotními problémy,
handicapem, dětí bez rodičů, pomoc rodinám v těžkých životních situacích; podpory
nemocničních oddělení, sportovních, či sociálně-zdravotních aktivit, podpory kultury a
projektů neziskových organizací. ------------------------------------------------------------------Příspěvek z majetku nadačního fondu bude poskytnut osobě, kterou vybere správní rada
s uvedením záměru, na který má být příspěvek z majetku nadačního fondu poskytnut,
když tento záměr musí být v souladu s účelem, pro který se zřizuje tento nadační fond. --Příspěvek z majetku nadačního fondu poskytnutý nadačním fondem je příjemce, jemuž
byl příspěvek z majetku nadačního fondu poskytnut, povinen použít v souvislosti s
naplňováním účelu, pro který mu byl příspěvek poskytnut. ------------------------------------Příspěvek z majetku nadačního fondu je poskytován pouze na základě uzavřené smlouvy
mezi nadačním fondem a osobou vybranou správní radou. ------------------------------------Příspěvek z majetku nadačního fondu nelze poskytnout členům orgánů nadačního fondu,
byť by tyto osoby splňovaly podmínky pro jejich poskytnutí. ---------------------------------Příspěvek z majetku nadačního fondu lze poskytnout zakladateli nadačního fondu, pokud
splní podmínky pro poskytnutí příspěvku. --------------------------------------------------------Dokumentace k poskytnutým příspěvků z majetku nadačního fondu se uchovává po dobu
deseti let od poskytnutí příspěvku. -----------------------------------------------------------------Článek IX.
Výroční zpráva

1.
2.

Nadační fond sestaví výroční zprávu do konce 6., slovy: šestého, měsíce od uplynutí
předcházejícího účetního období. ------------------------------------------------------------------Výroční zpráva bude uveřejněna do 30, slovy: třiceti, dnů od jejího schválení správní
radou a zpřístupněna v sídle nadačního fondu. ----------------------------------------------------

***************************************************************************
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Článek IX.
Možnost změny právní formy
Zakladatelské právní jednání výslovně připouští možnost změny právní formy
nadačního fondu na nadaci. ------------------------------------------------------------------------------Článek X.
Změna zakládací listiny
Zakládací listinu mění správní rada se souhlasem zakladatele. ---------------------------Článek XI.
Zrušení nadačního fondu
1.
2.
3.

Není-li trvale možné, aby nadační 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. -------------Neplní-li nadační fond účel, pro který byl zřízen, na návrh osoby, která na tom osvědčí
právní zájem, nadační fond zruší soud a nařídí jeho likvidaci. ---------------------------------Článek XII.
Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se ustanoveními občanského zákoníku. ----------Článek XIII.
Zakladatel prohlašuje, že toto právní jednání učinil svobodně, vážně, určitě a
srozumitelně, toto se nepříčí dobrým mravům, neodporuje zákonu a ani nenarušuje veřejný
pořádek. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Článek XIV.
Prohlášení notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu: -------------------------a)
výše uvedené právní jednání je v souladu s právními předpisy; ---------------------------b)
právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem
pro zápis do veřejného rejstříku; ----------------------------------------------------------------c)
byly splněny formality, které stanoví zvláštní předpis pro zápis do veřejného rejstříku,
a to formality, které mají být splněny ke dni sepisu právního jednání. --------------------Pro zápis do veřejného rejstříku však musí být po založení nadačního fondu splněny další
formality. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten a jimi bez
výhrad schválen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Matouš Polák, v.r.--------------------------Mgr. Šárka Otipková, v.r. -------------------------------------------------------------------L.S. Mgr. Šárka Otipková, notářka ve Frýdku-Místku -------------------------------------------------

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne šestého června roku
dvatisícesedmnáct (:6.6.2017:), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Šárky
Otipkové, notářky se sídlem ve Frýdku-Místku, s kanceláří na adrese Frýdek-Místek, Místek,
U Staré pošty 54, sepsaným pod č.j. NZ 278/2017.----------------------------------------------------

Mgr. Lucie Hoďáková, notářská koncipientka pověřená Mgr. Šárkou Otipkovou, notářkou se
sídlem ve Frýdku-Místku-----------------------------------------------------------------------------------

