
Statut  Nadačního fondu PODEPSÁNO SRDCEM

Hlava první

Obecná ustanovení

Článek 1
Název nadačního fondu

1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Podepsáno srdcem (dále nadační fond)

Článek 2
Sídlo 

1. Adresa sídla je:  Líšnice 173, 252 10 Mníšek p.B.

Článek 3
Právní postavení 

1. Nadační fond je účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé podle zákona č. 227/1997 
Sb.,  o  nadacích  a  nadačních  fondech,  v platném  znění  se  samostatnou  právní 
subjektivitou. Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Krajský obchodní 
soud v Praze. Právní poměry nadačního fondu se řídí shora uvedeným zákonem a 
dalšími  obecně  závaznými  předpisy  a  zakladatelskou  listinou  o  zřízení  nadačního 
fondu, ze dne 6.10.2008 a tímto statutem, který je jeho vnitřní organizační normou.

Článek 4
Územní působnost 

1. Nadační  fond  realizuje  svoji  činnost  především  na  území  České  republiky. 
V odůvodněných  případech  může  svoji  činnost  realizovat  i  mimo  území  České 
republiky.

 
Článek 5

Účel působení

1. Účelem působení nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků a zajištění 
hmotné  i  nehmotné  pomoci,  iniciativ  a  aktivit  v oblasti  zdravotnictví,  sociálních 
potřeb,  vzdělávání pro využití v projektech: 

a) „Alzheimer  Stop“,  jehož  činnost  se  bude  dotýkat  finanční  a  hmotné  pomoci 
nemocných alzheimerovou chorobou.

b) „Slyšíme Vás“,  jehož činnost se bude dotýkat operací kochleárních implantátů dětí do 
15  let  a  další  pomoci  neslyšícím  na  základě  úzké  spolupráce  s Českou  komorou 
tlumočníků znakového jazyka.

c) „Kapka vody, moře rozumu“, jehož činnost se bude dotýkat pomoci při  zajišťování 
medicínského materiálu a přístrojů pro zdravotnická zařízení, finanční a materiálové 
pomoci při vzdělávání dětí a vyhledávání zdrojů pitné vody i výstavby a rekonstrukce 
studní ve středoafrické oblasti.
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2. Nadační  fond může dle aktuálních potřeb společnosti  otevřít  i  jiné programy nebo 
naopak  stávající  zúžit.   Každé  takové  změně  přísluší  schválení  správní  radou 
nadačního fondu.

Článek 6
Způsob činnosti nadačního fondu 

1. Nadační fond bude k dosažení svého účelu  především:
a) soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadačního fondu 
b) vypracovávat projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních potřeb, vzdělávání
c) pořádat  společenské,  kulturní  a  jiné  aktivity  za  účelem  získávání  finančních 

prostředků na svoji činnost.
2. V těchto  oblastech  zajišťovat  hmotnou  i  nehmotnou  pomoc,  iniciativy  a  aktivity 

v oblasti zdravotnictví, sociálních potřeb a vzdělávání.

Hlava druhá

Orgány nadačního fondu

Článek 7
Správní rada nadačního fondu 

1. Správní  rada  je  statutárním  orgánem  Nadačního  fondu  a  spravuje  jeho  majetek. 
Správní rada je oprávněna řídit činnost nadačního fondu a rozhodovat o všech jeho 
záležitostech.

2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a) vydat statut nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách,
b) schvalovat rozpočet nadačního fondu a jeho změny,
c) schvalovat  roční  účetní  závěrku a  výroční  zprávu o  činnosti  a  hospodaření  (dále 

výroční zpráva),
d) rozhodovat o sloučení nadačního fondu,
e) volit nové členy a odvolávat stávající členy správní rady,
f) volit nového a odvolat stávajícího ředitele,
g) rozhodovat o zřízení sekretariátu nadačního fondu
h) volit nového a odvolat stávajícího revizora,
i) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora, členů dozorčí rady 

a stanovit měsíční mzdu ředitele, popřípadě dalších zaměstnanců 
j) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku,
k) volit a odvolávat členy dozorčí rady 
l) jmenovat a odvolávat členy Poradního sboru
m) vydat organizační řád
n) schvalovat projekty nadačního fondu

3. Správní rada Nadačního fondu má ve chvíli jeho založení pět členů. Jejich počet může 
být z jejího rozhodnutí  rozšířen tak,  aby počet členů správní rady byl  vždy lichým 
číslem. 
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4. Členem správní  rady může být pouze fyzická osoba,  která je způsobilá k právním 
úkonům, je bezúhonná (tj. nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin) a 
není k nadačnímu fondu v pracovně-právním nebo obdobném vztahu. Bezúhonnost se 
dokládá výpisem z rejstříku trestů, popř. obdobným dokladem státu podle trvalého 
pobytu osoby, o kterou se jedná.

5. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky podle 
účelu nadačního fondu, ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, 
jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.

6. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena správní rady je 
možné. Začátek a konec funkčního období všech členů správní rady je shodné.

7. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního 
období,  zvolí  správní  rada na uvolněné místo nového člena.  Funkční  období  takto 
zvoleného člena skončí  dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož 
členství ve správní radě zaniklo.

8. Členy správní rady nadačního fondu jsou:
Vladimír Mertlík
Nar. 2.3.1945, r.č. 450302/099, Líšnice 173. okr. Praha – západ

Ing. Andrej Babiš 
Nar. 2. 9. 1954, r.č. 540902/1860, Františka Zemana 876, Průhonice okr. Praha - Západ

Lady Milena Grenfell-Baines
Nar. 11. 11. 1929, 60 West Cliff, Preston PR1 8 HU,  Spojené království Velké Británie a   
Severního Irska

Ing. Milan Houžvic
Nar. 3.11.1964, r.č. 641103/0318, Studentská 2486, 276 01 Mělník

Zdeněk Ustohal 
nar. 28.9.1955, r.č. 550928/2130, Horova 65, 616 00 Brno 

9. Členové  správní  rady  volí  ze  svého středu  předsedu,  který  svolává a  řídí  jednání 
správní  rady.  Zasedání  správní  rady se koná minimálně jednou ročně.  Rozhodnutí 
správní  rady  lze  učinit  i  mimo  zasedání,  tj.  písemně  nebo  elektronicky  pomocí 
prostředků sdělovací techniky, pokud všichni členové s tímto souhlasí.

10. K  rozhodnutí  správní  rady  je  třeba  souhlasu  prosté  většiny.  Při  rozhodování  je 
hlasovací právo členů správní rady rovné. 

11.Členství ve správní radě zaniká:
a) a) uplynutím funkčního období,
b) b) úmrtím,
c) c) odvoláním, jestliže člen přestane splňovat podmínky pro  členství nebo porušil-li 

závažným  způsobem  nebo  opakovaně   zákon  o  nadacích  a  nadačních  fondech, 
nadační listinu  nebo tento statut nadace,

d) d) odstoupením
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12.odvolání  svého  člena  z  důvodů  stanovených  zákonem  o  nadacích  a  nadačních 
fondech rozhodne správní rada do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání 
dozvěděla, nejpozději však do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. 

Článek 8
Jednání a podepisování jménem nadačního fondu

1. Předběžná jednání nadačního fondu jsou oprávněni vést všichni členové správní rady 
samostatně. Podepisování jménem nadačního fondu se děje tak, že k předepsanému 
nebo k předtištěnému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis dva členové správní 
rady.

Článek 9
Revizor

1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.

2. Revizor  zejména:
a) kontroluje  plnění  podmínek  stanovených  pro  poskytování   nadačních  příspěvků  a 

správnost účetnictví vedeného  nadací,
b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s  právními předpisy, nadační 

listinou 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  o   výsledcích  své kontrolní 

činnosti.

3. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se  nadačního fondu,
b) svolávat mimořádné jednání správní rady, jestliže to  vyžadují zájmy nadačního fondu, 

pokud tak neučiní předseda správní  rady.

4. Revizor má právo účastnit  se jednání  správní  rady a musí  mu být uděleno slovo,  
pokud o to požádá.

5. Funkce  revizora  je  neslučitelná  s  funkcí  člena  správní  rady  nebo  osoby,  která  je 
oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu.

6. Pro revizora platí obdobně ustanovení článku 7, odst.  4, 5, 11, 12, tohoto statutu.

7. Revizora jmenuje  správní rada nadačního fondu. Funkční období revizora je 
tříleté.  Po  skončení  funkčního  období  může  být  revizor  do  této  funkce 
opětovně zvolen.

Článek 10
Dozorčí rada
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1. Dosáhne-li  majetek nadačního fondu hodnoty 5.000.000,- Kč  nebo vyšší je 
správní  rada  povinna  do  30  dnů  ode  dne  dosažení  hodnoty  minimálně 
5.000.000,- Kč odvolat z funkce revizora a jmenovat dozorčí radu. Sníží-li se 
majetek nadačního fondu pod hodnotu 5.000.000,- Kč po dobu delší než 1 rok, 
je správní rada oprávněna odvolat dozorčí radu a jmenovat revizora.

2. Pro dozorčí radu platí obdobně ustanovení článku 7, odst. 3, 4,5,6,9,10,11 a 
12 tohoto statutu.

Článek 11
Ředitel nadačního fondu

1. Řediteli  nadačního  fondu je  svěřena působnost  při  řízení  nadačního fondu 
v rozsahu článku 11.2. tohoto statutu, v případě potřeby k zajištění běžného 
chodu s pomocí sekretariátu. 

2. Ředitel nadačního fondu:
a) odpovídá za plnění odborných, finančních a administrativních úkolů nadačního 

fondu ve smyslu  usnesení  správní  rady  nadačního fondu,  plánu činnosti  a 
rozpočtu schváleného správní radou nadačního fondu,

b) připravuje jednání správní rady,
c) řídí,  koordinuje  a  kontroluje  činnost  nadačního  fondu  v majetkové, 

ekonomické a personální oblasti,
d) předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření nadačního fondu, a to 

nejméně jednou za 6 měsíců
e) v souladu  s usnesením  správní  rady  uzavírá  a  vypovídá  smlouvy  zejména 

pracovně právní, občansko právní a obchodně právní oblasti,
f) řídí činnost sekretariátu, je-li zřízen,
g) ve vztahu k zaměstnancům sekretariátu a ostatním zaměstnancům nadačního 

fondu je vedoucím pracovníkem,
h) je oprávněn uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci nadačního fondu na 

dobu určitou nepřekračující  6 měsíců a sjednávat dohody o provedení práce 
s třetími osobami (pracovní smlouvy na dobu neurčitou nebo dobu přesahující 
dobu 6měsíců vyžadují předcházející souhlas správní rady),

i) je  oprávněn  zastupovat  nadační  fond  vůči  třetím  osobám  v rozsahu 
kompetencí mu svěřených,

j) podepisuje běžnou korespondenci týkající se nadačního fondu,
k) disponuje  s finančními  prostředky  nadačního  fondu,  které  jednorázově 

nepřevýší částku 50.000,- Kč nebo ekvivalent v cizí měně,
l) účastní se jednání správní rady, aniž by měl hlasovací právo, zajišťuje pořízení 

zápisů z jejich jednání a tyto zápisy spolupodepisuje,
m) zpracovává  projekty  nadačního  fondu a  předkládá  je  ke  schválení  správní 

radě,

3. Za  svou  činnost  odpovídá  ředitel  podle  obecně  závazných  předpisů. 
V souvislosti s výkonem funkce ředitele je mezi nadačním fondem a ředitelem 
založen pracovní poměr jmenováním.
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4. Funkce ředitele  nadačního fondu není  slučitelná  s funkcí  člena správní  ani 
dozorčí rady.

5. Ředitelkou Nadačního fondu Podepsáno srdcem je s platností od 1. 8. 2009 
jmenována Eva Teličková.

6. Na  základě  schváleného  návrhu  ředitelky  NFPS,  Evy  Teličkové,  je  Věra 
Pavlíková  s platností  od  22.  12.  2009  jmenována  zástupcem  ředitelky 
s veškerými pravomocemi a podpisovými právy, uvedenými v čl. 11. Statutu 
NFPS.

Článek 12
Poradní sbor 

1. Správní rada je oprávněna jmenovat a odvolat členy Poradního sboru.

2. Členství  v Poradním  sboru  je  čestnou  funkcí  a  nejsou  s ní  spojeny  žádné 
nároky na odměnu.

 
3. Členství v Poradním sboru není časově omezeno.

4. Posláním  člena  Poradního  sboru  je  poskytování  odborných  konzultací  a 
propagace činnosti nadačního fondu.

Hlava třetí

Majetek nadačního fondu a způsob jeho použití

Článek 13
Zdroje nadačního fondu

1. Prostředky  pro  uskutečňování  cíle  nadačního  fondu  a  pro  zajištění  jeho 
činnosti jsou získávány především z těchto zdrojů:

a) z darů právnických a fyzických osob věnovaných nadačnímu fondu  včetně z 
darů odkázaných závětí,

b) z příjmů plynoucích z hospodaření s majetkem nadačního fondu, 
c) z výtěžků společenských, kulturních a jiných aktivit,

Článek 14
Způsob použití prostředků nadačního fondu

1. Majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem nadačního 
fondu a podmínkami stanovenými v nadační listině a statutu nadačního fondu 
jako  nadační  příspěvek  a  k  úhradě  nákladů  souvisejících  se  správou 
nadačního fondu.

Článek 15
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Poskytování nadačních příspěvků

1. Příspěvky nadačního fondu lze poskytovat pouze subjektům splňujícím kritéria 
projektů nadačního fondu a pouze pro účel s uvedenou činností související.

2. Z  prostředků  nadačního  fondu  lze  na  základě  rozhodnutí  správní  rady 
nadačního  fondu  poskytovat  buď  přímé  finanční  příspěvky,  nebo  provádět 
úhradu prací  provedených  v  souvislosti  se  shora  uvedeným účelem,  nebo 
poskytovat věcné dary.

3. Nadační  příspěvek poskytnutý nadačním fondem  v souladu s účelem, pro 
který  byl  tento  nadační  fond  zřízen,  je  subjekt,  kterému  byl  poskytnut, 
povinen použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, jinak 
je povinen tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve 
lhůtě stanovené nadačním fondem.

4. Subjekt,  kterému  byl  nadační  příspěvek  nadačním  fondem  poskytnut,  je 
povinen prokázat, jakým konkrétním způsobem a k jakému konkrétnímu účelu 
byl nadační příspěvek užit.

5. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadačního fondu.

6. Nadační  fond  se  nesmí  podílet  na  financování  politických  stran  nebo 
politických hnutí.

7. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

Článek 16
Náklady související se správou nadačního fondu

1. Náklady  související  se  správou  nadačního  fondu  musí  vést  nadační  fond 
odděleně od nadačních příspěvků.

2. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na 
udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady na propagaci účelu 
nadačního fondu a náklady související  s provozem nadačního fondu včetně 
odměn za výkon funkce člena správní rady,  revizora a členů dozorčí rady.

3. Ředitel  nadačního  fondu  pobírá  plat  určený  a  schválený  správní  radou. 
Správní rada je oprávněna  určit a schválit náhradu výloh spojených s funkcí 
člena správní rady a revizora popř. člena dozorčí rady.)

4. Výše  odměny  za  práce  provedené  pro  nadační  fond  třetími  osobami  na 
základě objednávky nadačního fondu musí být předem odsouhlasena správní 
radou nadačního fondu. 

5. Náhrada  cestovních  výdajů  osobám  uvedeným  v  odst.  3.  a  4.,  které 
vykonávají  práci  pro  nadační  fond,  je  vyplácena  podle  platných  právních 
předpisů na základě vyúčtování předloženého správní radě.
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Článek 17
Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu

1. Celkové  roční  náklady  nadačního  fondu  související  se  správou  nadačního 
fondu nesmějí  překročit  částku  odpovídající  40% majetku nadačního fondu 
podle jeho stavu k 31.12. předešlého roku.

Hlava čtvrtá

Účetnictví a výroční zpráva

Článek 18
Účetnictví nadačního fondu

1. Nadační fond vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů a podle příslušných prováděcích předpisů. Nadační 
fond  účtuje  v  soustavě  podvojného  účetnictví.  Nadační  fond  je  účetní 
jednotkou ve smyslu veřejného práva účetního.

Článek 19
Výroční zpráva nadačního fondu

1. Správní  rada  dle  podkladů  ředitele  vypracovává  za  každý  kalendářní  rok 
výroční zprávu o činnosti a hospodaření.

2. Výroční  zpráva  obsahuje  přehled  o  veškeré  činnosti  nadačního  fondu  za 
hodnocené období a zhodnocení této činnosti. Musí obsahovat zejména údaje 
uvedené v § 25 odst. 2. zákona o nadacích a nadačních fondech.

Hlava pátá

Ustanovení závěrečná

Článek 20
Zrušení nadačního fondu

1. Nadační fond se zrušuje:
a) rozhodnutím  správní  rady  o  sloučení  s jiným  nadačním  fondem  dnem 

uvedeným ve smlouvě o sloučení,
b) rozhodnutím  soudu  o  zrušení  nadačního  fondu  dnem  uvedeným  v  tomto 

rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto  rozhodnutí,
c) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení  konkurzu pro 

nedostatek majetku.
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Článek 21
Zánik nadačního fondu

1. Nadační fond zaniká ke dni výmazu z nadačního rejstříku.

2. Zániku nadačního fondu předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace. 
Likvidace se neprovede, přechází-li  majetek nadačního fondu sloučením na 
jiný nadační fond. 

Článek 22
Změny statutu a jeho přístupnost třetím osobám

1. změnách tohoto statutu rozhoduje výlučně správní rada nadačního fondu.

2. Nadační fond je povinen tento statut na požádání zpřístupnit třetím osobám. 
Každý je oprávněn do statutu nahlédnout a pořizovat si z něj výpisy a opisy.

V Líšnici dne 14.11.2008

-------------------------- --------------------------
Vladimír Mertlík Ing. Andrej Babiš

-------------------------- --------------------------
 Lady Milena Grenfell - Baines Ing. Milan Houžvic

--------------------------
Zdeněk Ustohal
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