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Statut Nadace RSJ

radaNadace RSJ schválila na svémzasedéní
dne 17. 12.2014 tento StafutNadace
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3'
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Čt.I

Úvodní ustanovení

NazevNadacezní:NadaceRSJ (dálejen ''Nadace'').
SídloNadace:TrŽiště366113.118
00 Praha1
IČ 8641'392
Nadaceje zapsinav nadačním
rejstříkuvedenémMěstskýmsoudemv Prazepod spis.
značkouN1189.

5. Zakladate|é
Nadace:
Libor Winkler
trvalébydliště:Y Zá|esí76|15,I52 00 Praha5 _ Hlubočepy
Karel Janeček
trvalébydliště:
Švédská
328216B,l5000 Praha5
Václav Dejčmar
trvalébydliště:
Nrírodní
116120'11000 Praha1 _ NovéMěsto
TomášJaneček
trvalébydliště:U Třetíbaterie21, 16200 Praha6
Bronislav Kandrík
trvalébydliště:Strojnickáll23,052 01 SpišskáNová Ves, Slovenskárepublika
Michal Šariat
trvalébydliště:
Naardensk
á 668l13, 16200 Praha6 _ Liboc
Martin Ducháček
trvalébydliště:PetrŽílkova
2704/34,15800 Praha5 _ Stodůlky
Anton Tyutin
trvalébydliště:
Naardenská66513,16200 Praha6 _ Liboc
JakubPetrásek
trvalébydliště:Hošťálkova392lld,16900 Praha6 _ Břevnov
PetrAltman
trvalébydliště:U Ikčského
ttždtaží226lll,I40 00 Praha4
Zak|adate|éjsou
v souladus $ 309 odst.3občanského
ziákoníkupovaŽoviínizazak|adate|e
jedinéhoa ve věcechNadacejednajíjednomyslně.

čt.tt
Účel Nadace
I

\adace slouŽíveřejně prospěšnýmúčelům.
ÚčelemNadace je podpora
a)
b)
c)
d)

vzdě|ávěni, vědy a výzkumu
zdravéhoŽivotníhostylu
uměnía kulturního rozvoje
nevládních neziskových otganizací

Čt.ry

Správní rada

1 . Správníradaje statutárnímorgánem Nadace. Správnírada rozhoduje ve všechvěcech, které
nejsou zákonem, nadačnílistinou Nadace nebo statutem Nadace svěřeny jiným orgánů
Nadace.

2 . Správní rada má pět členů.Členy správní rady jmenují na pětileté funkční období
zak|adatelé.Člen správní rady můžebý do správnírady jmenoviín opětovně.

3 . Členovésprávní rady volí ze svéhostředu předsedu správní rady a místopředsedusprávní
rady.

4 . Předseda správní rady nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda správni rady
svolává a řídí zasedáni správní rady nejméně 2x ročně. Předseda nebo místopředseda
správní rady je povinen svolat správní radu vŽdy, požádají-Iio to nejménědva členové
správní rady nebo dozorčírada. Pokud tak předseda nebo místopředseda správní rady
neučiní,jsou oprávněni správní radu svolat na niíklady Nadace sami iniciátoři.

5 . Správní rada odvolá člena správní rady, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství
stanovenézákonem nebo pokud porušuje závažným způsobem nebo opakovaně zákon,
nadačnílistinu nebo tento statutNadace. Správnírada dále můžeodvolat členasprávnírady,
jestliŽe se opakovaně neúčastní
činnostisprávnírady nebo svým chováním porušujedobré
jménoNadace.Neodvolá-li správnírada člena,u kteréhojsou dány podmínkyodvolání,do
jednoho měsícepo té,kdy se o důvodechodvolrínídozvěděla a nejpozději do šestiměsíců
zákoníku návrh
ode dne, kdy důvododvolání nastal,podajív souladu s $366 občanského
na odvolrínítohoto členazakladatelé.

účastní.li
sejednanívětšinajejíchělenů.
6, Správníradaje usnášeníschopná,
fondemje třeba
7. K rozhodnutísprávnírady o sloučení
Nadaces jinou nadacínebonadačním
rady.V ostatních
věcechrozhoduje
souhlasuvšechčlenů
správníradyse souhlasem
dozorčí
správnírada nadpolovičnívětšinouhlasůpřítomnýchčlenůsprávní rady. Kažďý člen
správnírady má jeden hlas. Při rovnosti hlasůrozhodujehlas předsedy nebo při jeho
neúěasti
hlasmístopředsedy.

Jmenem Nadace jednají předseda nebo místopředsedasprávní rady samostatně.
názvuNadacepřipojí
nebonapsanému
PŇepisováníseza Nadaci děje tak,žek vytištěnému
podpisy.
své
lcdnající
q \. mezidobímezi zasedánímisprávnírady můžesprávnírada rczhodovatper rollam. PŤi
roáodoviíníper rollam zašlepředsedasprávnírady nebo zjeho pokynujiný člensprávní
správníradymateriál,o němžmá správní
radyneboředitel,je-li tatofunkceňizena,členům
rada rozhodnout věetně návrhu požadovanéhorozhodnutí, poštou, faxem nebo
elektronickoupoštou.Doručenímusí b;ft prokazatelné.Člen správní rady zašle své
členovisprávnírady ve stanovené
předsedovisprávníradyjinémupověřenému
rozhodnutí
je
lhůtěsvůjsouhlasvětšina
per
příjato,
ve
stanovené
rollam
sdělí-li
lhůtě.Rozhodnutí
zasedánísprávníradyje předsedasprávnírady nebojím
členů
správnírady.Na nejbližším
přijatých
pověřenýčlensprávď radypovineninformovatsprávníraduo všechrozhodnutích
per rollam v mezidobímezi zasedaními
správnírady.
Nadace jednat i s využitímtechnických
10.Členovésprávnírady mohou o zá|ežitostech
prostředků,
kteréčlenovisprávnírady umožnísledovatpruběhjednánía hlasovat.
jednotlivýchčlenů
kdy je působnost
11' Správníradarozhodujeve sborus výjimkoupřípadů,
oblastí.
správnírady rozdělenado konkrétních
sena žádostčlena,kterýnávrhuodporoval,
12. Je-|irozhodnutísprávníradypřijato, zaznarÍ|erLá
jeho odchyklý néuor,Je.li návrh přijat za neúčasti
některého
z členůsprávnírady,je tento
zápisu
členoprávněndozvědětse obsahroáodnutí;toto právoje naplněnozpřístupněním
rady.
správní
zjednání
na jednánísprávnírady můŽejejí ělen zmocnitjinéhočlenasprávní
13.Pro případneúčasti
jednoho
jednaníhlasoval'JedenčlenmůŽezastupovatnejv'ýše
rady,aby zaněj na uvedeném
členasprávnírady.
14.Členovésprávní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a
V případě,že neníčlensprávni rady schopensvou
s potřebnýmiznalostmia pečlivostí.
funkcitaktovykonávat,ačkolivto muselzjistitpři přijetífunkceneboběhemsvéhočlenství
ve správníradě'je povinenz funkcečlenasprátmiradyodstoupit.Pokud tak neučiní
, m'ťtže
po němNadacepožadovatúhraduškody'kterousqýmjednánímNadaci způsobí.

Čt.
v

Dozorčírada
1 . Dozorčírada je kontrolním orgiínemNadace. Dozotčíradamátři členy.
Člen dozorěírady může
2 . Členydozorčírady jmenují na pětiletéfunkčníobdobí zak|adate|é.
byt do svéfunkce jmenován opětovně.

a
J.

Dozorčírudazejména
a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačníchpříspěvků a
vedenéhoNadací,
správnost účetnictví
b) přezkoumávátňetru závěrku a výročnízprávuNadace,
c) dohlížína to, zda Nadace vyvljí činnostv souladu s právními předpisy, nadačnílistinou
a statutemNadace,
d) upozorňuje správní radu na zjištěnénedostatky apodávánávrhy na jejich odstranění,

e) nejménějedenkrát ročněpodává správní radě a zakladatelům zptávu o výsledcích své
kontrolní činnosti.
4. Členovédozorčírady jsouv souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněni
zejméta
a) nablížetdo účetních
knih a jiných dokladůtýkajícíchse Nadace,
b) svolat mimořádné jednrínísprávní rady, jestliže to vyžaduji zájmy Nadace, pokud tak
neučinípředseda správní rady.
5. Dozorčírada vydává předchozí souhlas správníradě k rozhodnutío
a, navýšenínebo sníženínadačníhokapitálu,
b. změně tohoto statutu.
6. Dozorčírada je usnášeníschopná,
účastní-li
se jednání většinajejích členů.Dozorčírada
rozhoduje většinoupřítomných členů'
7 ' Pro odvolání člena dozorčírady a činnostdozorčírady se použijíustanoveníčl.IV odst.5,
9 až 14 tohoto statutu.

čt.vI

Ředitel Nadace
1. Ředitel Nadace je orgánem Nadace, který zajišťujev rozsahuvymezenémtímtostatutem
nebo na zák|adě zmocnění správníradou běžnýchod Nadace.
2. Ředitel Nadace zejména:
a. komunikuje s externími smluvními partnery,
b. připravuje podklady pro zajištěníaktivit smluvních partnerůve vztahu k Nadaci,
c. dohližína plnění závazkaNadace,
d' zajišťujeběžnoukorespondenci;je oprávněn k podpisu běžnékorespondence
jménemNadace za podmínky, že tato korespondence neobsahuje rozhodnutío
přijetí závazkuNadace, nestanoví-litento statutjinak,
e. komunikuje s auditorem,
f. zajišt'ujepřípravu výročnízptávy a po jejím schválení správní radou její vydání,
g. administrativnězajišťujejednaníorganůNadace,
h. zajišťuje rea|izaci nadačníchprojektů.
3. Ředitel Nadace je oprávněn jménemNadace jednat se zaměstnanci a v rozsahu plných
mocí udělených mu správní radou s třetími osobami.
4, Ředitele Nadace vykonává svou funkci v pracovním poměru k nadaci. Výběr osoby do
funkce ředitele Nadace provádí správnírada.
5. ŘeditelNadace nemůžebfi členemsprávnírady ani dozorčírady'
6' Ředitel Nadaceje ze svéfunkce odpovědnýsprávníradě a je přímo podřízenpředsedovi
správnírady.

cl.vII

Podmínl1ypro poslrytovánínadačníchp říspěvků
příspěvkyfyzickýmneboprávnickýmosobáchkrea|izaciaktivit,
1. Nadaceposkytujenadační
je
kterymi naplňovánúčelNadace.
příspěvkyse poskyujíkrea|ízaciprojektůschválenýchsprávníradou.
2, Nadační
příspěvkuje plně v pravomoci správnírady. Správní
3' Rozhodnutío poskytnutínadačního
příspěvkurozhodujes konečnouplatností.
radao poskytnutínadačního
4, S příjemcemnadačníhopříspěvku uzavírá nadace písemnousmlouvu, která stanoví
podmínkyvžiti nadačního
příspěvku.
příspěvkůřídíředitelNadace
5. Administracinadačních

CI.VM
Závérečnáustanovení
schváleďm správníradoudne 17' 12.20|4. Tentostatut
1. Tentostatutnabýváúčinnosti
může
být měněna doplňovánpísemnýmipo sobějdoucímidodatky.
z nichžjedenbudepoužitpro potřebu
2. Tentostatutse vyhotovujeve třech stejnopisech,
rejstříkového
soudua dvabudou za|oŽenyv dokumentaciNadace.

Předsedasprávnírady:

l,{,il^
ťL

\

ověření . lega|izace
ověřovacíknihy: oI/
BéŽnéčíslo

bťÚ

l2ol5

ověřuji' Že--- _---- -- pan(í)Libor Winkler, dat. nar. 18.09.1960,
bytem Y Zá7esi76ll5, Praha 5 - Hlubočepy, -------přede mnou Mgr. Sandrou Tomanovou tuto listinu vlastnoručně
podepsal (a). -------ŤotoŽnost byla prokázáLrra platným úředním průkazem.
Y Prazn dne 06. 02.2OI5.-
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Mgr. SandraTomanová
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notáŤská koncipientka povéÍt'/.á/
JUDr. Markétou Matyáš Meňcleiovou
notářkou se sídlem v Benešově

