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Výpis
z , vedenéhonadačního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka N 709

Datum vzniku a zápisu: 19. listopadu 2008
Spisová značka: N 709 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Nadační fond Podepsáno srdcem
Sídlo: Dřevěná 478/9, 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo: 284 78 924
Právní forma: Nadační fond
Účel nadačního fondu:

Shromažďování finančních prostředků a zajištění hmotné i nehmotné pomoci, 
iniciativ a aktivit v oblasti zdravotnictví, sociálních potřeb i vzdělávání pro využití 
v projektech:
a) Srdce bez hranic, jehož činnost se bude dotýkat  srdečních operací, léčby 
srdečních chorob i následné pooperační péče dětí z rodin českých krajanů, 
žijících převážně v zemích východní a jihovýchodní Evropy a zemí oblasti 
Kavkazu a Střední Asie,
b) Slyšíme Vás, jehož činnost se bude dotýkat operací kochleárních implantátů 
dětí do patnácti let, pomoci neslyšícím v jejich zařazování do aktivit většinové 
společnosti a pomoci v rámci 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,
d) dle aktuálních veřejných potřeb pro případ pomoci ve spolupráci s jinými 
humanitárními subjekty v případě přírodních či humanitárních katastrof a jiných 
výjimečných událostí.

Správní rada:
Předseda správní
rady:

  MUDr. TOMÁŠ FOUSTKA, dat. nar. 23. ledna 1954
Ke Studánce 353, 353 01 Drmoul
Den vzniku funkce: 1. srpna 2018
Den vzniku členství: 1. srpna 2018

Člen správní rady:
  PRAVOSLAV FLAK, dat. nar. 2. dubna 1954

Dürerova 2171/6, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 1. srpna 2018

Člen správní rady:
  Mgr. KRISTÝNA ŠEBÁKOVÁ, dat. nar. 6. května 1986

Ke Studánce 353, 353 01 Drmoul
Den vzniku členství: 1. srpna 2018

Způsob jednání: Jménem nadačního fondu jsou oprávněni jednat vždy alespoň dva členové 
správní rady společně.

Revizor:
  IVA ŠPÁTOVÁ, dat. nar. 3. března 1956

Praha 9 - Horní Počernice, Lhotská 2223/15, PSČ 19300
Zakladatel:

Agency Prague Cherry, spol. s r.o., IČ: 158 91 291



oddíl N, vložka 709

Údaje platné ke dni: 2. srpna 2018 03:37 2/2

Líšnice, U Spáleného Mlýna 103, PSČ 25210

Nadační kapitál: 10 000,- Kč
Výčet majetku:

Peněžní vklad ve výši 10.000,-- Kč na účtu č. 24000267/0100 vedeném u 
Komerční banky, a.s.
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