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Opis
Stejnopis
Notářský zápis
sepsaný dne 13. 4. 2016, slovy: třináctého dubna roku dvoutisícího šestnáctého, mnou, JUDr.
Janou Svejkovskou, notářkou v Plzni, se sídlem Plzeň, Kamenická 1, v mé Notářské kanceláři
v Plzni, Kamenická 1.-------------------------------------------------------------------------------------------Účastník, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o
kterém je tento notářský zápis a jehož totožnost mi byla prokázána , a to:------------------------------pan Ivo Hucl, nar. 29. 1. 1961, bytem Šťáhlavy, Šťáhlavice 63, PSČ 332 04,-------------------------jako z a k l a d a t e l-------------------------------------------------------------------------------------------u z a v ř e l dnes přede mnou, notářkou, v souladu s ust. § 395 a násl. o.z.,---------------------------Za prvé:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------tuto:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z A K L Á D A C Í L I S T I N U,
kterou zakládá nadační fond
Nadační fond Charon
se sídlem Šťáhlavy, Šťáhlavice 63, PSČ 332 04
I.
Název a sídlo nadačního fondu
Název nadačního fondu zní: Nadační fond Charon( dále jen nadační fond ).-------------------------Sídlem nadačního fondu je: Šťáhlavy, Šťáhlavice 63, PSČ 332 04.------------------------------------II.
Zakladatel
Zakladatelem nadačního fondu je:-----------------------------------------------------------------------------pan Ivo Hucl, nar. 29. 1. 1961, bytem Šťáhlavy, Šťáhlavice 63, PSČ 332 04.-------------------------III.
Účel nadačního fondu
Základním účelem nadačního fondu, pro který se nadačního fond zakládá, je:-------------------------- základní finanční podpora – jídlo, léky, léčebné pomůcky, nájemné apod.----------------------------- poradenství v oblasti sociálního práva------------------------------------------------------------------------ asistenční služby z řad dobrovolníků a jejich koordinaci-------------------------------------------------- pořádání benefičních koncertů a akcí.------------------------------------------------------------------------
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IV.
Výše majetkového vkladu
Majetkový vklad nadačního fondu činí 250.000,-- Kč, slovy: dvě stě padesát tisíc korun
českých, a je tvořen vkladem zakladatele.--------------------------------------------------------------Správcem majetkového vkladu nadačního fondu je do vzniku nadačního fondu:-----------------pan Ivo Hucl, nar. 29. 1. 1961, bytem Šťáhlavy, Šťáhlavice 63, PSČ 332 04.-------------------V.
Orgány nadačního fondu
a) správní rada----------------------------------------------------------------------------------------------b) revizor.---------------------------------------------------------------------------------------------------VI.
Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.--------------------------------------------2. Správní rada jmenovaná zakladatelem je nejvyšším orgánem nadačního fondu.---------------3. Správní rada má tři členy.------------------------------------------------------------------------------4. Funkční období členů správní rady je desetileté.---------------------------------------------------5. První členy správní rady jmenuje zakladatel. Nové členy správní rady volí správní rada na
návrh zakladatele.---------------------------------------------------------------------------------------Člen správní rady může být zvolen do správní rady opětovně.-----------------------------------6. Prvními členy správní rady jsou zakladatelem jmenováni:----------------------------------------1. Tomáš Vtípil, nar. 24. 3. 1981, bytem Brno, Liští 43, PSČ 614 00.----------------------------2. Michaela Landová, nar. 2. 3. 1967, bytem Šťáhlavy, Šťáhlavice 63, PSČ 332 04.----------3. Diana Darolová, nar. 23. 1. 1986, bytem Praha 7, Dobrovského 16, PSČ 170 00.-----------7. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, plně svéprávná, která je způsobilá
k právním jednáním, je bezúhonná.----------------------------------------------------------------------8. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani jí osoba blízká, které se poskytují
prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu
právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této
právnické osobě.--------------------------------------------------------------------------------------------9. Funkce člena správní rady je neslučitelná s funkcí revizora.--------------------------------------10. Členství ve správní radě zaniká:----------------------------------------------------------------------
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a) uplynutím funkčního období,-----------------------------------------------------------------b) odvoláním zakladatelem,----------------------------------------------------------------------c) odstoupením,------------------------------------------------------------------------------------d) úmrtím.------------------------------------------------------------------------------------------11. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem nebo touto
zakládací listinou, a to zejména:-------------------------------------------------------------------------a) vydává statut a rozhoduje o jeho změnách,-------------------------------------------------b) schvaluje rozpočet nadačního fondu a jeho změny,---------------------------------------c) schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního
fondu,-----------------------------------------------------------------------------------------------d) rozhoduje o schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením,-----------------------------e) volí nové členy správní rady a revizora,----------------------------------------------------f) stanoví výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora,------------------g) rozhoduje o zvýšení nebo snížení nadačního jmění, za podmínek stanovených
zákonem,--------------------------------------------------------------------------------------------h) vydává statut nadačního fondu, který upravuje podrobnosti její činnosti,-------------ch) rozhoduje o zrušení nadačního fondu,-----------------------------------------------------i) jmenuje likvidátora nadačního fondu v případě rozhodnutí o zrušení nadačního
fondu a o likvidaci nadačního fondu.-----------------------------------------------------------12. Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady.
Správní rada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů správní rady.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.-----------------------------------VII.
Revizor
1. Dozorčí rada není zřízena a působnost dozorčí rady vykonává revizor.-------------------------2. Funkční období revizora je desetileté.----------------------------------------------------------------3. Prvního revizora jmenuje zakladatel.------------------------------------------------------------------
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4. Prvním revizorem je jmenován:-----------------------------------------------------------------------pan Ivo Hucl, nar. 29. 1. 1961, bytem Šťáhlavy, Šťáhlavice 63, PSČ 332 04.-------------------5. Nového revizora volí správní rada. Opětovné zvolení do funkce revizora je možné.----------6. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná a způsobilá k právním
jednáním, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadačnímu fondu v pracovněprávním
nebo obdobném vztahu.-----------------------------------------------------------------------------------7. Revizorem nemůže být fyzická osoba ani jí osoba blízká, které se poskytují prostředky
k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické
osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.-8. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna
jednat jako zástupce nadačního fondu.------------------------------------------------------------------9. Funkce revizora zaniká:--------------------------------------------------------------------------------a) uplynutím funkčního období,-----------------------------------------------------------b) odvoláním zakladatelem,----------------------------------------------------------------c) odstoupením,------------------------------------------------------------------------------d) úmrtím.-------------------------------------------------------------------------------------10. Zakladatel odvolá z funkce revizora, přestane-li tento revizor splňovat podmínky pro
funkci revizora podle zákona, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon,
tuto listinu nebo statut nadačního fondu. Za porušení této listiny se považuje i to, že revizor
svoji funkci nevykonává řádně, zejména když poškodí zájmy nadačního fondu.-----------------11. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.------------------------------------------------Vykonává povinnosti uložené mu zákonem, zejména:------------------------------------------------a) Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních
příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem.-----------b) Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.----------------------c) Dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními
předpisy, zakládací smlouvou a statutem nadačního fondu.---------------d) Upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na
jejich odstranění.----------------------------------------------------------------e) Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě a zprávu o
výsledcích své kontrolní činnosti.---------------------------------------------12. Revizor je oprávněn:----------------------------------------------------------------------------------a) Nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního
fondu.------------------------------------------------------------------------------
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b) Svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy
nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.--------------c) Účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o
to požádá.-------------------------------------------------------------------------VIII.
Jednání za nadační fond
Za nadační fond jednají členové správní rady, a to každý samostatně.-----------------------------IX.
Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu
1. Nadační příspěvek je možné poskytnout fyzickým nebo právnickým osobám na konkrétní
projekty, které sledují veřejně prospěšný účel a vztahují se k účelu, pro který byl nadační fond
zřízen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. O nadační příspěvky může žádat fyzická nebo právnická osoba, a to jakékoli právní formy,
která předloží záměr, kterým bude naplněn účel nadačního fondu.-------------------------------------3. Nadační příspěvek bude poskytnut pouze na základě rozhodnutí správní rady po vyhodnocení
předloženého záměru.-----------------------------------------------------------------------------------------4. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem je příjemce, jemuž byl nadační příspěvek
poskytnut, povinen použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, jinak je
povinen tyto prostředky vrátit, event. vrátit náhradu v penězích.---------------------------------------5. Nadační příspěvek je poskytován pouze na základě uzavřené smlouvy mezi nadačním fondem
a žadatelem o nadační příspěvek po případně kladně vyřízené písemné žádosti žadatele na
základě rozhodnutí správní rady.----------------------------------------------------------------------------6. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu
prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.-------------------------------------------------7. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadačního fondu, byť by tyto osoby
splňovaly podmínky pro jejich poskytnutí.-----------------------------------------------------------------8. Nadační příspěvek lze poskytnout zakladateli nadačního fondu, pokud splní podmínky pro
poskytnutí příspěvku.------------------------------------------------------------------------------------------Příspěvek od nadačního fondu Charon může mít charakter jednorázové nevratné subvence či
příspěvku na bydlení, léky, ošacení či jídlo. V případě závažnějších případů mohou být náklady
na výše uvedené výdaje hrazeny až do vyřešení nepříznivých okolností. O udělení jednorázového
příspěvku či dlouhodobě vyplácené podpory rozhoduje správní rada nadačního fondu; nejdříve
však až po analýze konkrétního případu. Před vyplácením příspěvků v hotovosti preferuje přímé
platby nájemného, lékařské péče, zdravotnického materiálu nebo dalších služeb. Podněty o
jednotlivých případech přijímá nadační fond Charon od české veřejnosti. Na přidělení subvence
není právní nárok.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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X.
Závěrečné ustanovení
Tento nadační fond se zřizuje na dobu neurčitou.-----------------------------------------------------Za druhé:----------------------------------------------------------------------------------------------------já, JUDr. Jana Svejkovská, notářka v Plzni, sepisující tento notářský zápis, potvrzuji, že tento
notářský zápis o právním jednání, který je podkladem pro zápis skutečností zapisovaných do
veřejného rejstříku splňuje předpoklady pro jeho sepsání podle ust. §70a notářského řádu,
když:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ právní jednání je v souladu s právními předpisy------------------------------------------------------- právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro
zápis do veřejného rejstříku--------------------------------------------------------------------------------- byly splněny formality, které stanoví pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis.O tom byl tento notářský zápis sepsán, zakladatelem přečten a poté byl notářský zápis
zakladatelem schválen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ivo Hucl v. r.----------------------------------------------------------------------------L. S. JUDr. Jana Svejkovská notářka v Plzni-----------------------------------------------------------------------------------------------dr. Jana Svejkovská v.r.--Potvrzuji, že stejnopis tohoto notářského zápisu vyhotovený dne 13. 4. 2016 se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným JUDr. Janou Svejkovskou, notářkou se sídlem v Plzni,
Kamenická 1.----------------------------------------------------------------------------------------------------

