
Zakládací listina Nadačního fondu PODEPSÁNO 
SRDCEM

Dne 28.9.2008  schválila 

Agency Prague Cherry, spol. s r.o.
IČ: 158 912 91 DIČ: CZ 158 912 91
U Spáleného mlýna 103, Líšnice
252 10 Mníšek pod Brdy 
v zastoupení Vladimíra Mertlíka, jednatele společnosti

založení nadačního fondu s názvem 

„Nadační fond Podepsáno srdcem“
(dále jen nadační fond)

se sídlem Líšnice 173, 252 10 Mníšek pod Brdy

Článek 1 
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. 
Právní  poměry  nadačního  fondu  se  řídí  shora  uvedeným  zákonem  a  dalšími  obecně 
závaznými předpisy a zakladatelskou listinou o zřízení nadačního fondu, ze dne 9.10.2008 
a statutem, který je jeho vnitřní organizační normou.

Článek 2
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 3

Vymezení účelu působení

1. Účelem působení je 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 

1



pomoci  při  vzdělávání  dětí  a  vyhledávání  zdrojů  pitné vody i  výstavby a  rekonstrukce 
studní ve středoafrické oblasti.

2. dle aktuálních veřejných potřeb pro případ pomoci ve spolupráci s jinými humanitárními 
subjekty v případě přírodních či humanitárních katastrof a jiných výjimečných událostí.

Článek 4
Hodnota majetkového vkladu

3. Zřizovatel se zavazuje vložit na zvláštní účet číslo ?????????/0100, Komerční banka, 150 
00 Praha 5, peněžitý vklad ve výši 10.000.- Kč.  

Článek 5
Správní rada 

1. Správní rada má v době jeho založení pět členů:
Vladimír Mertlík
Nar. 2.3.1945, r.č. 450302/099, Líšnice 173. okr. Praha – západ

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.   
Nar. 20.4.1948, r.č. 480420/021, V Domově 28, 130 00 Praha 3

JUDr. Pavel Telička
Nar. 24.8.1965, r.č. 650824/2257, U Smaltovny 2, 170 00 Praha 7

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

Zdeněk Ustohal 
nar. 28.9.1955, r.č. 5509282130, Horova 65, 616 00 Brno 

Článek 6
Jednání a podepisování jménem nadačního fondu 

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

Článek 7
Revizor 

1. Revizorem a kontrolním orgánem je:
Iva Špátová
Nar.  3.3.1956,  r.č.  565303/1054,  Lhotská  2223/15,  193 00 Praha  9  –  Horní 
Počernice

Článek 8
Pravidlo pro omezení nákladů 
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1. Celkové roční náklady související se správou Nadačního fondu Podepsáno srdcem, nesmějí 
překročit částku odpovídající 40% majetku Nadačního fondu Podepsáno srdcem podle jeho 
stavu k 31.12. předešlého roku.

Článek 9
Poskytování nadačních příspěvků

1. Příspěvky lze poskytovat  pouze subjektům splňujícím kritéria projektů Nadačního fondu 
Podepsáno  srdcem  a  pouze  pro  účel  s  uvedenou  činností  související.  Z  prostředků 
Nadačního  fondu  Podepsáno  srdcem  lze  na  základě  rozhodnutí  jeho  správní  rady 
poskytovat  buď  přímé  finanční  příspěvky,  nebo  provádět  úhradu  prací  provedených  v 
souvislosti se shora uvedeným účelem, nebo poskytovat věcné dary. Nadační příspěvek 
nelze poskytnout členům orgánů. Nadačního fondu Podepsáno srdcem se nesmí podílet na 
financování politických stran nebo politických hnutí. Na poskytnutí nadačního příspěvku 
není právní nárok.

Článek 10
Správa majetkového vkladu

         
1. Správou majetkového vkladu Nadačního fondu Podepsáno srdcem do jeho vzniku do jeho 

vzniku je pověřen Vladimír Mertlík, Líšnice 173. okr. Praha – západ, OP 108202501.

V Líšnici  dne 6.10.2008

  Za zřizovatele Vladimír Mertlík
Agency Prague Cherry, spol. s r. o.
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