
Zakládací listina 

Nadačního fondu Mana potřebným 

dle§ 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník") 

(dále jen „zakládací listina") 

Zakladatel: 
Mgr. Světlana Petrová, nar. 4.4.1972 
bytem Jindřicha Plachty 182, 403 31 Ústí nad Labem - Mojžíř 

se rozhodla založit Nadační fond Mana potřebným a za tímto účelem přijímá 
tuto zakládací listinu. 

I. 

Název 
Název nadačního fondu je: Nadační fond Mana potřebným (dále jen „nadační 
fond"). 

li. 

Sídlo 
Sídlem nadačního fondu je: Azalková 340, Kamenná, 40 701 Jílové. 

Ill. 

Zakladatel nadačního fondu 
Zakladatelem nadačního fondu je Mgr. Světlana Petrová, nar. 4.4.1972, bytem 
Jindřicha Plachty 182, 403 31 Ústí nad Labem (dále jen „zakladatel") 

IV. 

Účel nadačního fondu 
1. Účelem, pro který se nadační fond zřizuje, je podpora organizací i jednotlivců, 

zejména: 

a) fyzických osob v tíživé sociální či zdravotní situaci 

b) fyzických osob v oblastech postižených přírodní či jinou katastrofou 

c) ohrožených dětí a mládeže žijících v sociálně nestandardních podmínkách, vč. 
podpory vzdělávání 

d) ohrožených žen nebo podpora aktivit určených ženám žijícím v sociálně 

nestandardních podmínkách 

e) fyzicky či mentálně handicapovaných osob 



f) seniorů 

g) organizací poskytujících sociální a sociálně-zdravotní služby 

2. Pro plnění výše uvedeného účelu bude nadační fond zejména: 

a) poskytovat pomoc fyzickým a právnickým osobám, které poskytují pomoc a 

podporu fyzickým osobám v tíživé sociální či zdravotní situaci, fyzickým osobám 
v oblastech postižených přírodní či jinou katastrofou, ohroženým dětem, 

ohroženým ženám, fyzicky či mentálně handicapovaným osobám či seniorům 

b) poskytovat přímou pomoc fyzickým osobám uvedeným v odstavci 1 

c) získávat finanční prostředky na podporu osob uvedených v odstavci 1. 

3. Poskytováním pomoci se rozumí zejména avšak nikoliv výlučně finanční podpora, 

tedy poskytnutí nadačního příspěvku. 

4. Nadační fond svými prostředky podporuje osoby, projekty a aktivity, které 

přispívají ke stanovenému účelu. 

v. 

Vklad do nadačního fondu 

1. Zakladatel vkládá do nadačního fondu peněžitý vklad v celkové výši 1.000,- Kč 

(slovy: jeden tisíc korun českých) a zavazuje se splatit svůj vklad v plné výši před 
podáním návrhu na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku. Splacený vklad 

se stává majetkem nadačního fondu ke dni jeho vzniku zápisem do nadačního 

rejstříku. 

VI. 

Správce vkladu 

Správcem vkladu bude až do vzniku nadačního fondu Mgr. Světlana Petrová, nar. 

4.4.1972, bytem Jindřicha Plachty 182, 403 31 Ústí nad Labem 

VII. 
Orgány nadačního fondu 

Organizační strukturu nadačního fondu tvoří: 

• Správní rada 
• Revizor nebo dozorčí rada, bude-li zřízena 

VIII. 
Správní rada 



1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. 

2. Správní rada je tříčlenná. 

3. Členem správní rady nadačního fondu může být pouze fyzická osoba, která je 

bezúhonná, plně svéprávná a není revizorem nadačního fondu. 

4. Prvními členy správní rady jsou: 

• Mgr. Světlana Petrová, nar. 4.4.1972, bytem Jindřicha Plachty 182, 403 31 Ústí nad 

Labem 

• Kristina Nováková, nar. 1.4.1994, bytem Jindřicha Plachty 182, 403 31 Ústí nad 

Labem 

• Ing. Jana Vrbová, nar. 21.9.1966, bytem Azalková 340, Kamenná, 40 701 Jílové 

S. Funkční období člena správní rady trvá do doby, než funkce zanikne některým ze 
zákonem předvídaných důvodů, tj. smrtí, odvoláním či odstoupením. 

6. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. 

7. Správní rada volí každé 4 roky ze svého středu předsedu s výjimkou prvního 

předsedy správní rady, kterým je určena Ing. Jana Vrbová, nar. 21.9.1966, bytem 

Azalková 340, Kamenná, 40 701 Jílové. 

8. Správní rada zasedá nejméně dvakrát v kalendářním roce. Správní rada je 

usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí 

správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rozhodování je 

hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy správní rady. Na zasedání správní rady se projednávají záležitosti, jejichž 

projednání navrhne kterýkoli člen správní rady nebo revizor. O rozhodnutích 

správní rady se sepisuje zápis, který podepisují přítomní členové správní rady. 

9. Do působnosti správní rady náleží vše, co není zákonem nebo touto zakládací 

listinou svěřeno jinému orgánu. 

10. Správní rada nadačního fondu může vydat statut nadačního fondu, kterým může 
být podrobněji stanoven způsob jednání orgánů nadačního fondu a podmínky pro 

poskytování nadačních příspěvků. Bude-li statut vydán, rozhoduje o změně statutu 

správní rada nadačního fondu. 

11. Odměňování členů správní rady je možné. Odměny pro členy správní rady a jejich 

výši stanovuje a schvaluje zakladatel. 

IX. 
Způsob jednání za nadační fond 

Za nadační fond jedná předseda správní rady samostatně. Předseda správní rady je 
oprávněn k zastupování nadačního fondu udělit plnou moc jiné bezúhonné, plně 

svéprávné osobě. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému či 
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napsanému názvu nadačního fondu připojí předseda správní rady nadačního fondu svůj 
podpis. 

X. 
Revizor nebo dozorčí rada 

1. Revizor nebo dozorčí rada, bude.li zřízena, je kontrolním, resp. revizním orgánem 

nadačního fondu. 

2. Prvním revizorem nadačního fondu je Pavel Novák, nar. 6.10.1994, bytem Resslova 

28, 400 01 Ústí nad Labem. 

3. Funkční období revizora trvá do doby, než funkce zanikne některým ze zákonem 

předvídaných důvodů, tj. smrtí, odvoláním či odstoupením. 

4. Revizora jmenuje a odvolává zakladatel. 

S. Revizor: 

a. Dohlíží, zda správní rada vykonává svou působnost podle zákona a ve shodě 

s touto zakládací listinou a statutem, bude-li vydán. 

b. Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních 

příspěvků. 

c. Upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich 

odstranění. 

d. Kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a 

konsolidovanou účetní závěrku. 

6. Odměňování revizora je možné. Odměnu pro revizora a její výši stanovuje a 

schvaluje zakladatel. 

XI. 
Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu 

1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je v souladu se zákonem a touto zakládací 

listinou poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byl nadační fond zřízen. 

2. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám na 

konkrétní projekty sledující veřejně prospěšný účel a vztahující se k účelu, pro 

který byl nadační fond zřízen. 

3. O nadační příspěvky může žádat fyzická nebo právnická osoba, a to jakékoli právní 

formy, která předloží záměr, kterým bude naplněn účel nadačního fondu. 

4. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadačního fondu v co 

nejkratší době. Rozhodnutí správní rady obsahuje: 

• Označení projektu, popřípadě účelu, který má být nadačním fondem podpořen 

• Identifikace žadatele 
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• Formu podpory 

• Výší poskytnutých příspěvků a dobu splatností 

5. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem je příjemce povinen použít 

v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, jinak je povinen tyto 
prostředky vrátit, event. vrátit náhradu v penězích. 

6. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání nadačního 

fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit. 

XII. 

Návrh na zápis do nadačního rejstříku 
Návrh na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku podepíše zakladatel 

nadačního fondu. 

XIII. 

Možnost změny právní formy 

1. Správní rada se souhlasem všech členů správní rady po předchozím kladném 
vyjádření revizora nadačního fondu nebo dozorčí rady, bude-li zřízena, může za 

podmínek stanovených zákonem rozhodnout o změně právní formy nadačního 

fondu na nadaci. 

2. K tomuto rozhodnutí správní rady nadačního fondu s náležitostmi stanovenými pro 

nadační listinu se vyžaduje forma notářského zápisu. 
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XIV. 

Doba trvání a zrušení nadačního fondu 
1. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou. 

2. Nadační fond může být zrušen v souladu s právními předpisy zakladatelem 

nadačního fondu. 

3. Správní rada nadačního fondu je oprávněna jednomyslně rozhodnout o zrušení 

nadačního fondu s likvidací a zvolit likvidátora pouze tehdy, není-li trvale možné, 

aby nadační fond nadále plnil svůj účel. 

XV. 

Změna zakládací listiny 
Tato zakládací listina může být měněna pouze jednomyslným rozhodnutím všech 
členů správní rady nadačního fondu. 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Pozbude-li některé ustanovení této zakládací listiny platnosti vzhledem ke změně 

právních předpisů nebo z jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovené této 

zakládací listiny v platnosti. 

2. Právní poměry neupravené touto zakládací listinou se řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

3. Zakladatel v souladu s § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob, prohlašuje, že souhlasí se svým zápisem a zápisem 

svých osobních údajů do nadačního rejstříku. 

.~ ... 6.ri&.L0.I 
Mgr. Světlana Petrová 
zakladatel 
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Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Ústeckého kraje 

poř. č. legalizace C/2506/2016 
vlastnoručně podepsal 11o<Arol ssEleis Ra lis1:iAě 2a 'o'las1:AÍ 

Světlana Petrová 
04. 04. 1972 Znojmo 
Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele 

ústí nad Labem, Jindřicha Plachty 182 
adresa místa trvalého pobytu a6i esa f/TÍsta peé}w Ra úzefflí 
české , epuéliky ad• esa tJydl/5/:ě fflifflfJ úLefflÍ české • eputJ#ky 

č. OP 200251721 
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené 

v této ověřovací doložce 

V Ústí nad Labem dne 28.11.2016 
Miroslava Zatočilová 
Jméno a pňjmení ovéřuJící osoby, která /egalizaci provedla 

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby (nebo otisk jmenovky) ~ 

~hc/ťc~t-ó m /cf/t /d_L • 
é''t't~ ·č(. (f :Zý/,lťtcvYJ>ť ,bcd .L; 7ctNS é?"-· ,;-
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