Zakládací listina
Nadačního fondu Adopce památek
Ing. arch. Jiřina Vinterová, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5
nar. 3. 4. 1983
r. č. 835403/4183
(dále jen „Zřizovatel“)
jako zřizovatel nadačního fondu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 395 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, sepisuje formou notářského zápisu tuto zakládací
listinu:
I.
Název a sídlo nadačního fondu
1.1. Název nadačního fondu je „Nadační fond Adopce památek” (dále jen „Nadační fond“).
1.2. Sídlem Nadačního fondu je Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5
II.
Poslání a cíle nadačního fondu
2.1. Nadační fond je zřizován za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, především v oblasti
podpory kulturního dědictví, zachování drobné architektury v krajině, v péči o drobné nemovité
památky, tradice a rozvoj duchovních hodnot. Účelem nadačního fondu je zejména finanční,
administrativní a stavebně-technická podpora vlastníků památek při obnově, renovaci a údržbě
drobné sakrální a světské architektury v krajině. Pod tuto obnovu budou spadat památky, které
nejsou vedené jako národní kulturní památka, pouze výjimečně památky s tímto označením a také ty
památky, které již byly zničeny, ale u kterých se dochovala taková dokumentace, která umožňuje
jejich řádnou obnovu na původním místě. Hlavními objekty činnosti Nadačního fondu budou tyto
typy památek: boží muka, sochy a sousoší, kalvárie, křížky, smírčí kříže, kaple, svaté obrázky, morové
sloupy, historické mosty, zvoničky aj.
III.
Výše majetkového vkladu
3.1. Zřizovatel se zavazuje vložit do nadačního fondu peněžitý vklad ve výši 500,- Kč (slovy:
pětsetkorunčeských) (dále jen „Vklad“). Tento Vklad se Zřizovatel zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne
podpisu této zakládací listiny na k tomu účelu zřízený bankovní účet.
3.2. Vklad spravuje do vzniku Nadačního fondu Ing. arch. Jiřina Vinterová, bytem Praha 5, Musílkova
488/12, PSČ 150 00. Správce vkladu převede Vklad na účet Nadačního fondu do 15 dnů po jeho

IV.
Správní rada
4.1. Správní rada má tři členy.
4.2. Prvními členy správní rady jsou Zřizovatelem jmenováni:
a) Ing. arch. Jiřina Vinterová, nar. 3. 4. 1983, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha
b) Ing. Marcela Dragová, nar. 29. 1. 1952, bytem Pohádková 603, 763 14 Štípa
c) Alena Vinterová, nar. 30. 4. 1957, bytem Jabloňová 596, 763 14 Zlín-Kostelec
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4.3. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a) definovat poslání Nadačního fondu
b) vydat statut a vnitřní předpisy Nadačního fondu
c) rozhodovat o změnách statutu a vnitřních předpisů Nadačního fondu v rámci platných
právních norem
d) schvalovat rozpočet na následující rok a jeho případné změny
e) schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření
(dále jen “Výroční zpráva”)
f) volit nové členy správní rady a revizora popř. členy dozorčí rady, nestanoví-li zakládací listina
jinak
g) rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky
členství nebo funkce
h) volit předsedu a místopředsedu správní rady
i) rozhodovat o výběru auditora
j) rozhodovat o poskytnutí nadačních příspěvků
k) rozhodovat o vyhlášení veřejných sbírek a tombol ve prospěch Nadačního fondu
l) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora, popř. člena dozorčí rady
m) rozhodovat o odmítnutí daru Nadačnímu fondu, stejně tak o vrácení daru poskytnutému
Nadačním fondem, je-li použit v rozporu s jeho stanoveným určením
n) jmenovat likvidátora Nadačního fondu a stanovit jeho odměnu
o) stanovit mzdu případným zaměstnancům Nadačního fondu
p) zřizovat poradní orgán správní rady
r) rozhodovat o sloučení Nadačního fondu či podání návrhu na jeho zrušení
s) vyhradit si v souladu s právními předpisy k projednání další záležitosti
4.4.
Za nadační fond jedná předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady
společně.
4.5.
Funkční období členů správní rady je tříleté a stanoví se pro všechny členy ve stejné délce.
Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
4.6.
Členství ve správní radě vzniká volbou, kterou provedou členové správní rady hlasováním na
návrh některého z jejích členů. Člen správní rady nesmí navrhovat sám sebe do správní rady.
4.7.
Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady, který řídí její jednání. Předseda
správní rady svolává a řídí jednání správní rady nejméně 1x ročně. Předseda je povinen svolat správní
radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo dozorčí rada.
4.8.
Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, rezignací nebo
odvoláním. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem, pokud
poruší tento statut anebo i z jiných důvodů, pokud jsou stanoveny v zakládací listině, nebo se
dlouhodobě či opakovaně bez přiměřeného důvodu neúčastní činnosti správní rady.
4.9. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím funkčního období, zvolí
správní rada na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by
skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.
4.10.

Správní rada je oprávněna ustavit na základě potřeby výbory nebo poradní orgány.

4.11. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná k právním jednáním, je
bezúhonná, není členem dozorčí rady a není ona ani osoba jí blízká k Nadačnímu fondu v
pracovněprávním nebo obdobném vztahu.
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4.12. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí 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.
4.13. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
4.14. K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným Nadačním fondem nebo jinou nadací je třeba
souhlasu všech členů správní rady. V ostatních věcech rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou
všech hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího správní radě.

V.
Kontrolní orgán nadačního fondu
5.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu. Její působnost je vymezena zákonem. O
vzniku a zániku členství v dozorčí radě rozhoduje správní rada. Členové dozorčí rady mají právo
nahlížet do dokumentů Nadačního fondu, např. do účetnictví a právní dokumentace.
5.2. Dozorčí rada Nadačního fondu má 3 členy. Prvními členy dozorčí rady jsou Zřizovatelem
jmenováni
a) Lubomír Vinter, nar. 25. 6. 1958, bytem Jabloňová 596, 763 14 Zlín-Kostelec
b) Ing. Pavel Novák, nar. 26. 6. 1974 ,bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha
c) Radek Toncr, r.č. nar. 26. 6. 1962, bytem Jabloňová 524, 763 14 Zlín-Kostelec
5.3. Do výlučné působnosti dozorčí rady náleží:
a) kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost
účetnictví vedeného Nadačním fondem
b) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadačního fondu
c) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu
d) dohlíží na to, zda Nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou
a statutem Nadačního fondu
e) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění
f) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti
g) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadačního fondu, pokud
tak neučiní předseda správní rady.
5.4. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté a stanoví se pro všechny členy ve stejné délce.
Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
5.5. Členství v dozorčí radě vzniká volbou, kterou provedou členové správní rady hlasováním na návrh
některého z jejích členů.
5.6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady, který řídí její jednání a zastupuje ji
navenek. Předseda dozorčí rady svolává a řídí jednání dozorčí rady nejméně 1x ročně. Předseda je
povinen svolat dozorčí radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové dozorčí rady nebo správní
rada.
5.7. Členství v dozorčí radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, rezignací nebo odvoláním.
Správní rada může odvolat člena dozorčí rady z důvodů stanovených zákonem, pokud poruší tento
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statut anebo i z jiných důvodů, pokud jsou stanoveny v zakládací listině, nebo se dlouhodobě či
opakovaně bez přiměřeného důvodu neúčastní činnosti dozorčí rady.
5.8. Zanikne-li členovi dozorčí rady členství v dozorčí radě před uplynutím funkčního období, zvolí
správní rada na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by
skončilo funkční období člena, jehož členství v dozorčí radě zaniklo.
5.9. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo,
pokud o to požádají.
5.10. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady.
5.11. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná k právním jednáním, je
bezúhonná, není členem správní rady a není ona ani osoba jí blízká k Nadačnímu fondu v
pracovněprávním nebo obdobném vztahu.
5.12. Členem dozorčí rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí 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.
5.13. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady.
5.14. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. Hlasovací
právo všech členů dozorčí rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího dozorčí
radě.
5.15. Zasedání dozorčí rady je oprávněn se účastnit Zřizovatel Nadačního fondu.
VI.
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
6.1. Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým i právnickým osobám, jejichž odborná či jiná
činnost souvisí s činnostmi, které v rozsahu účelu Nadačního fondu mohou přispět k naplnění tohoto
účelu.
6.2. Nadační příspěvek může být poskytnut:
a) formou poskytnutí finančních prostředků
b) formou poskytnutí konkrétních věcí či služeb
c) formou zajištění realizace určitých dodávek služeb či věcí (materiálu)
d) jakoukoliv jinou formou, kterou správní rada v konkrétním případě shledá vhodnou či
účelnou
6.3. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti, která musí
obsahovat tyto náležitosti:
a) u fyzických osob jméno a adresu žadatele, rodné číslo, bankovní spojení
b) u právnických osob plný název, adresu, údaje o registraci právnické osoby, bankovní spojení,
identifikační číslo
c) podrobné zdůvodnění žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, popisu projektu
d) požadovanou výši nadačního příspěvku
6.4. Správní rada Nadačního fondu může rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku i v jiných
případech dle svého uvážení, vždy však v souladu s účelem Nadačního fondu.
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6.5. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků bude zveřejňován ve výroční zprávě Nadačního
fondu.
VII.
Výroční zpráva a účetnictví
7.1. Nadační fond zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30. června
následujícího kalendářního roku.

VIII.
Přechodná a závěrečná ustanovení
8.1. Tuto zakladatelskou listinu může měnit či doplňovat pouze Zřizovatel nebo s jeho předchozím
souhlasem správní rada Nadačního fondu.
8.2. Tato zakladatelská listina se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží
Zřizovatel, jeden bude přiložen k návrhu na zápis nadačního fondu do veřejného rejstříku a jeden
bude založen v dokumentaci Nadačního fondu.

V Praze dne 16. dubna 2014
Ing. arch. Jiřina Vinterová
zařizovatelka

