Dodatek č. 1/2020
ke Statutu
Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského
schválený správní radou dne 15. září 2020

Vzhledem k rozsáhlosti provedených změn, dle níže popsaných bodů, ve Statutu Nadačního
fondu Jaroslava Heyrovského je rovněž připojené úplné a aktualizované znění tohoto
dokumentu v článku3. tohoto dokumentu
Článek 1
Změny Statutu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského
Statut Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (vedený u Městského soudu v Praze pod
spisovou značkou N 176 ze dne 3. března 1999) se mění takto:
Změna č.1.
V článku 1. Název a sídlo nadačního fondu se mění bod 2 a 4, které nově zní:
„2. Sídlo nadačního fondu je: 180 00 Praha 8, Na Truhlářce 2066/4.“
„4. Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 2, Jugoslávská 19 ‐ č.ú. 4565359/0800.“
Změna č.2.
V článku 5. Orgány fondu se ruší bod c) a d) bodu 1.
Změna č.3.
V článku 5. Orgány fondu v bodě 1. Správní rada se mění bod A, který nově zní:
„A. Správní rada má minimálně 9 členů.“
Změna č.4.
V článku 5. Orgány fondu v bodě 1. Správní rada se ruší bod B.
Změna č.5.
V článku 5. Orgány fondu v bodě 1. Správní rada se v odstavci E vypouští poslední bod
původního znění:


„Jmenování ředitele, výše jeho odměny a rozsah jeho pravomoci“.

Změna č.6.
V článku 5. Orgány fondu v bodě 1. Správní rada se mění odstavec Právní úkony
a zastupování fondu, který nově zní:

„Jménem nadačního fondu činí právní úkony, navenek jej zastupuje a za nadační
fond se podepisuje a jedná předseda správní rady, v rozsahu stanoveném správní radou.“
Změna č.7.
V článku 5. Orgány fondu se mění bod 2. Revizor, který nově zní:
„Je kontrolním orgánem nadačního fondu. Jeho úkolem je
 kontrola podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a
správnost účetnictví vedeného nadačním fondem;
 přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, podává návrhy na
odstranění případných nedostatků;
 nejméně jednou ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti;
 účastní se jednání správní rady;
 jeho funkční období je tříleté.“
Změna č.8.
V článku 5. Orgány fondu se ruší bod 3. Čestný výbor.
Změna č.9.
Ruší se Článek 6. Revizor.
Změna č.10.
Článek původně číslovaný 7. Náklady na správu nadačního fondu, je nyní číslován číslem 6.
Změna č.11.
V článku původně číslovaném 8, nyní s číslem 7. Podmínky pro poskytování nadačních
příspěvků, se mění první odstavec, který nově zní:
„O čerpání peněžních i nepeněžních prostředků fondu a o jejich poskytování rozhoduje správní
rada na návrh předsedy správní rady, vycházejíc přitom i z podmínek, za jakých byly prostředky fondu
získány od jednotlivých sponzorů.“

Změna č.12
V článku původně číslovaném 9, nyní s číslem 8. Výroční zpráva, se mění bod 2, který nově
zní:
„2. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též na
internetové stránce nadačního fondu.“
Změna č. 13.
V článku původně číslovaném 10, nyní s číslem 9. Závěrečné ustanovení, se ruší bod 2. a 4.
Článek 2
Účinnost
Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho schválení správní radou.

Článek 3
Aktualizované znění Statutu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského odpovídající
provedeným změnám Dodatkem č.1/2020 ze dne 15. září 2020

Statut
Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského
Preambule
Nadace Jaroslava Heyrovského byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována Obvodním
úřadem v Praze 2 dne 10.9.1993 (čj. 764/93). Po změně sídla nadace byla přeregistrována Obvodním
úřadem v Praze 10 dne 15.10.1997 pod registračním číslem 143. Nadace se rozhodla dne 24.11.1998
v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb. požádat o zápis do nadačního rejstříku jako Nadační
fond Jaroslava Heyrovského.

Článek 1
Název a sídlo nadačního fondu
1.
2.
3.
4.

Název nadačního fondu zní: Nadační fond Jaroslava Heyrovského (dále jen: nadační fond)
Sídlo nadačního fondu je: 180 00 Praha 8, Na Truhlářce 2066/4.
IČO: 60432047
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 2, Jugoslávská 19 ‐ č.ú. 4565359/0800.

Článek 2
Zřizovatelé nadačního fondu

Zřizovatelé nadačního fondu jsou:
Mgr. Jitka Černá, roz. Heyrovská
Praha 5, Nepomucká 13, r.č.295117/097
212332 AY 74
Dr. Michael Heyrovský, CSc.
Praha 6, Na Šťáhlavce 6, r.č. 320529/084
710361 HS‐70

Mgr. Jitka Macháčková
Praha 8, Na Truhlářce 4, r.č.396110/007
JP 344204
Mgr. Petr Pajkrt
Praha 7, Janovského 18, r.č. 411202/021
LN 956428

Článek 3
Účel nadačního fondu
Účelem nadačního fondu je účinně napomáhat vyhledávání nadaných dětí. Podporovat jejich další
odborný i osobní růst a vytváření tvůrčího klimatu, v němž se mohou rozvíjet předpoklady
talentovaných dětí. Účel nadačního fondu bude naplňován těmito aktivitami:










udělovat Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského
poskytovat granty na zpracovávání samostatných středoškolských prací (SOČ)
podílet se finančně na odborných soustředěních učitelů i studentů
navazovat a zprostředkovat kontakty mezi jednotlivci, kolektivy i institucemi, zabývajícími se
touto problematikou (školy, ústavy Akademie věd, vysoké školy atp.)
navazovat mezinárodní spolupráci s obdobnými institucemi v zahraničí
podílet se zcela nebo částečně na vysílání českých úspěšných řešitelů na zahraniční soutěže a
soustředění
spolupodílet se na organizaci mezinárodních odborných soutěží v ČR
vydávat metodické a informativní publikace pro žáky i učitele
propagovat odkaz prvního československého nositele Nobelovy ceny ‐ profesora Jaroslava
Heyrovského

Článek 4
Výše majetkového vkladu
Majetkový vklad do nadačního fondu tvoří finanční prostředky ve výši 2.000 Kč. Při založení nadace
vložila J. Macháčková vklad do nadace ve výši 500 Kč. Zřizovatelé J. Černá, M. Heyrovský a P. Pajkrt
vkládají každý vklad (celkem 1 500 Kč) do nadace nyní, vzhledem k tomu, že předpisy v době vzniku
nadace povinnost vkladu zřizovatele nestanovily.

Majetek nadačního fondu
1. Nadační fond je jakožto tuzemská právnická osoba oprávněn nabývat v souladu s obecně
závaznými právními předpisy veškerý movitý i nemovitý majetek do svého vlastnictví.
2. Majetek fondu musí být orgány fondu a pracovníky fondu spravován v souladu se zásadami
řádného hospodaření.
3. Každá fyzická i právnická osoba tuzemská i zahraniční může se souhlasem fondu rozmnožit jeho
majetek zejména formou darů, dotací či příspěvků.

Článek 5
Orgány fondu
1. Orgány nadačního fondu jsou
a) správní rada nadačního fondu
b) revizor

1. Správní rada
A. Správní rada má minimálně 9 členů

a) Funkční období členů správní rady je tříleté.
b) Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí
zasedání správní rady, která se schází podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Předseda je
povinen svolat správní radu vždy, požádá‐li o to nejméně třetina členů nebo revizor.
c) Postavení členů správní rady je rovné, každý člen má jeden hlas. Člen správní rady může být
zastoupen dalším pověřeným členem výboru pro řízení předmětové soutěže, které ve správní
radě reprezentuje.
d) Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní‐li se jednání alespoň dvě třetiny členů nebo
odpovědných zástupců.
e) K rozhodnutí správní rady o sloučení nadačního fondu s nadací nebo jiným nadačním fondem
je třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady
nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
Správní rada rozhoduje o věcech svěřených ji zákonem:
 rozhoduje o změnách statutu;
 schvaluje rozpočet a jeho změny;
 schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření;
 rozhoduje o případném sloučení s jinou nadací nebo jiným nadačním fondem;
 volí nové členy správní rady a revizora, rozhoduje o odvolání člena správní rady;
 stanovuje výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora;
 rozhoduje o zvýšení nadačního jmění.
Do působnosti správní rady náleží dále:
 zřízení poradních orgánů nadačního fondu

Právní úkony a zastupování fondu
Jménem nadačního fondu činí právní úkony, navenek jej zastupuje a za nadační fond se
podepisuje a jedná předseda správní rady, v rozsahu stanoveném správní radou.“
2. Revizor
Je kontrolním orgánem nadačního fondu. Jeho úkolem je
 kontrola podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví
vedeného nadačním fondem;






přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu, podává návrhy na odstranění
případných nedostatků;
nejméně jednou ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;
účastní se jednání správní rady;
jeho funkční období je tříleté.

Článek 6
Náklady na správu nadačního fondu
Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit
30 % z majetku k 31.12. téhož roku.

Článek 7
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
O čerpání peněžních i nepeněžních prostředků fondu a o jejich poskytování rozhoduje správní
rada na návrh předsedy správní rady, vycházejíc přitom i z podmínek, za jakých byly prostředky
fondu získány od jednotlivých sponzorů.
 Nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správní rady.
 Správní rada rozhoduje na základě žádosti nebo návrhu člena správní rady.
 Žádost o nadační příspěvek je nutné podat písemně. V případě Grantů SOČ podle pokynů
správní rady a komise SOČ.
 Správní rada na základě návrhů může poskytnout nadační příspěvek i jednotlivým
oblastem (dříve krajům) k jeho dalšímu přerozdělení (např. Granty SOČ) na základě
smlouvy mezi nadačním fondem a destinatářem.
 Nadační příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na účet destinatáře, popř.
vyplacen v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz (např. Ceny NF JH).
 Movité věci (např. věcné ceny) jsou předávány osobně destinatáři nebo jím zmocněné
osobě.
 Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

Článek 8
Výroční zpráva
1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.6.
2. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též na Internetu.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Tento statut byl schválen správní radou Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského dne
15.9.2020.
2. Tento statut může být měněn a doplňován písemnými, po sobě jdoucími dodatky.

