
sTAT U T - Purkyňův nadačnífond, lČ zszaoorr
úplné znění statutu platné ke dni L4. 12.2oL5

čl. r

Nadační fond vznikl podle zák. č' 227A997 Sb', zákon o nadacích a nadačních
fondech, dle zakládacílistiny ze dne 30.1.2003 sepsané formou notářského zápisu.

Název nadačního fondu zní: Purkyňův nadačnífond.

Čl.z

Sídlem nadačního fondu je: Praha 2, Sokolská 31, PsČ 12o oo.

čl. g

Zřizovatelem nadačního fondu je Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně,
z.s', se sídlem Sokolská 3I,72o 00 Praha 2,lČ: 00444359 (dále 1en ČLs lrn).

čl. q

Účelem nadačního fondu je:

podpora rozvoje a rozšiřování poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, podpora
m ezioborové spolu práce a využívá n í nových pozn atků ve zd ravotn ictví,
podpora zdravotnické osvěty, především se zaměřením na předcházení nemocem, na

rozvíjenízdravého životního stylu a udržování zdravého životního prostředí,
podpora zdravotnické osvěty se zaměřením na postupy ,,medicíny zaloŽené na
důkazech" (EBM),
podpora publikačníčinnosti a účasti na vzdělávacích akcích lékařů mladších 35 let,
p rů běžné zaj išťová n í fi nančn ích prostřed ků p ro pod poru záměru, vytvořen í

projektové doku mentace a uskutečněn í rekonstrukce Léka řského dom u.

čl. s

Činnost nadačního fondu musí být v souladu s účelem, pro který byl nadační fond
založen.

1.

2.

3.

4.

5.

čl. s



Nadačnífond je právnickou osobou. Právní poměry nadačního fondu se řídíobecně
závaznými právními předpisy a předpisy nadačního fondu.

Čl.l

Zřizovatel vložil do nadačního fondu při jeho založení peněžitý vklad ve výši
1.500.000,- Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých). Před vznikem nadačního fondu
vklad spravoval správce vkladu JUDr' Petr Vacek, nar. I2'5't957, bytem Praha 4, Pod Rovinou
15.

čl. s

Majetek k dosažení uvedeného účelu a zajištění své činnosti bude nadační fond
získávat zejména z těchto zdrojů:

1'. dary a příspěvky právnických a fyzických osob a výtěžky ze sbírek,
2. přtjmy plynoucí z hospodaření nadačního fondu.

čl. g

Prostředků nadačního fondu lze použít k dosažení účelu nadačního fondu, uvedeného
v čl. 4 tohoto statutu, a k zajištění běžného chodu nadačního fondu.

čt. ro

1. Nadační příspěvky lze poskytnout pouze v souladu s účelem nadačního fondu. Na
poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

2. Poskytování nadačních příspěvků podléhá předchozímu schválení správní radou
nadačního fondu' Správní rada rozhoduje na základě žádosti nebo na základě návrhu
člena správnírady. Žádost o nadační příspěvek je nutné podat písemně.

V žádosti se zejména uvede:
- subjekt, v jehož prospěch má být nadačnípříspěvek poskytnut (dále jen destinář),
- na jaký účel je nadační příspěvek požadován,
- výše požadovaného příspěvku,
- je-li na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných zdrojů.

Správní rada je oprávněna požádat žadatele o doplněnížádosti.

3. Schválené nadační příspěvky budou poskytovány na základě písemné smlouvy
uzavřené mezi nadačním fondem a destinářem. Nadační příspěvek po5kytnutý
v penězích bude převeden na účet destináře, popř. vyplacen V hotovosti oproti



potvrzení o přijetí peněz. Movité věci budou předány osobně destináři nebo jím
zmocněné osobě.

čl. rr

].. Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada.

2. Správnírada spravuje majetek nadačního fondu, řídíčinnost nadačního fondu a rozhoduje
o všech záležitostech nadačního fondu.

3' Správní rada rozhoduje ve věcech svěřených do její pravomoci statutem nadačního fondu
nebo zákonem a ve všech dalších věcech týkajících se činnosti nadačního fondu, pokud
nejsou svěřeny revizorovi.

4. Správnírada má 3 členy'

5' Do funkce prvních členů správnírady byli ke dnischválenítohoto statutu zvoleni:

- prof' MUDr. JAROSLAV BLAHOŠ, ,DrSc., dat. nar. 30' června ].930
Praha 6, Východní 30, Psč 16000

- doc. MUDr' PETR BARTŮruĚr, ,CSc., dat. nar.23. srpna 1-939

Praha 1-, Maiselova 21, PSČ 11ooo
- prof. MUDr. JAROSLAV RYBKA, ,DrSc., dat. nar. 2L. listopadu 1931
Zlín, Filmová 278, PsČ 76001

6. Funkci členů správnírady ke dni přijetítohoto úplného zněnístatutu vykonávají:

- prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
- prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc'
- prof. MUDr. Petr Arenberge1 DrSc., MBA

7. Členy správní rady pro další období volí správní rada. Není-li správní rada zjakéhokoliv
důvodu obsazena, např. z důvodu rezignace členů správní rady, marného uplynutí funkčního
obdobíapod., jmenuje členy správní rady zřizovatel'

8. Funkční obdobívšech členů správní rady je tříleté. členové správní rady mohou být voleni
opětovně.

9. Předsedu správní rady volía odvolává správní rada.

10. Do výlučné působnosti správní rady náležízejména:
a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
b) schvalovat rozpočet nadačního fondu a jeho změny,
c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,
d) rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem, popřípadě nadací,
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t,

e) Volit členy spráVní rady, revizora, rozhodovat o jejich odvolání a volit a odvolávat
předsedu,

f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora.
Správní rada rozhoduje i o dalších záležitostech svěřených do její pravomoci tímto
statutem a obecně závaznými právními předpisy, zejména o poskytování nadačních
příspěvků, o zYizování poradních orgánů nadačního fondu a ve všech dalších
záležitostech týkajících se činnosti nadačního fondu, pokud nejsou svěřeny revizorovi.

]-1. Zasedánísprávnírady se konajípodle potřeby, zpravidla však dvakrát ročně. Svolává a řídí
je předseda správní rady. Předseda správní rady je povinen kdykoliv svolat mimořádné
zasedání správní rady, požádá-li o to písemně alespoň jeden její člen. V mimořádných
případech, například hrozí-li vznik škody na majetku nadace a nesvolá-li zasedánísprávnírady
předseda, je oprávněn svolat zasedánísprávní rady kterýkoliv z jejích členů. Zasedánísprávní
rady je rovněž oprávněn svolat revizor nadačního fondu.

L2' Správní rada je schopná usnášení, jsou-li přítomni alespoň dva její členové' Ke všem
rozhodnutím správnírady je třeba souhlasu alespoň dvou členů správní rady.

13. Členové správní rady se mohou při zasedáních správní rady dát zastoupit na základě
písemné plné mocijinou fyzickou osobou.

].4. o zasedání správní rady vyhotoví předseda správní rady, popřípadě pověřený člen správní
rady zápis, ve kterém zejména uvede den a místo konání zasedání správní rady, přítomné
osoby, projednávané otázky, jak jednotlivíčlenové správnírady hlasovali, případné námitky.

15' Správní rada rozhodne o odvolání svého člena, přestane-li člen splňovat podmínky pro
členství nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně obecně závazné právní předpisy
nebo předpisy nadačního fondu. Správní rada rozhodne o odvolání člena do jednoho měsíce
ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod
nastal.

L6. Členství Ve správní radě zaniká rovněž uplynutím funkčního období, úmrtím a
odstoupením.

Čl. tz

1. Předsedu správní rady volíze svých členů a odvolává správní rada. Jeho funkce zaniká
odvoláním nebo odstoupením.
2' Funkční období předsedy správní radyjsou tři roky.

3. Předseda správní rady svolává ařídí jednánísprávní rady. Předseda správní rady je rovněž
správníradou na základě tohoto statutu zmocněn k řízeníběžné činnosti nadačního fondu.

čt. ra
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ť
I

1' Revizor nadačního fondu dohlížína účelné používánífinančních prostředků v souladu s
obecně závaznými právními předpisy a předpisy nadačního fondu.

2. Prvním revizorem nadačního fondu a také současným revizorem je:
prof. MUDr. Jan Škrha, Drsc.
bytem Nad Santoškou 9, 150 00 Praha 5
nar.30.9.1954

3. Revizory nadačního fondu pro všechna dalšífunkční obdobívolísprávní rada. Funkční
obdobírevizorů je tříleté. Funkce revizora je neslučitelná s funkcíčlena správnírady'
Revizor může být do své funkce zvolen opětovně.

4. Revizor nadačního fondu zejména:
a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a

sp rávnost účetn ictví veden ého nadačn ím fondem,
b) přezkoumává roční účetnízávěrku a výroční zprávu,
c) dohlíží na to, zda nadačnífond vyvíjí činnost v souladu s obecně závaznými

právními předpisy a předpisy nadačního fondu
d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich

odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní

činnosti.
5. Revizorovi přísluší zejména právo:

a) nahlížet do všech dokladů a záznamŮ týkajících se účetnictví nadačního fondu,
b) svolat mimořádné zasedánísprávní rady, jestliže to vyžadu jí zájmy nadačního

fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady, účastnit se jednánísprávní rady a

musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

čl. r+

1. Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady ve všech věcech samostatně'
Podepisování za nadační fond se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady, případně jím zmocněný člen
správní rady.

2. K právním úkonům týkajících se majetku přesahujícího hodnotu 1"00'000,- Kč je
předseda správní rady, popř. člen správní rady povinen vyžádat si předchozí souhlas správní
rady.

čl. rs

Funkce v orgánech nadačního fondu jsou dobrovolné. Funkcionáři nadačního fondu
mohou ze svých funkcí odstoupit na základě písemného oznámení o odstoupení zaslaného
správní radě a zřizovateli. V případě odstoupení je člen správní rady povinen učinit veškeré
kroky nezbytné k řádnému pokračovánífungování nadačního fondu.

čl. rs



Náklady související se správou nadačního fondu jsou omezeny tím způsobem, že
celkové roční náklady nadačního fondu souvisejícíse správou nadačního fondu nesmí převýšit
20% majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31' prosinci téhož kalendářního roku'

Čl. tt

Nadační fond vypracovává každoročně výroční zprávu ve lhůtě nejpozději do šesti
měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý
kalendářní rok.
Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené
období a zhodnocenítéto činnosti.

čl. rs

Nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku nadačního fondu předcházíjeho
zrušenís likvidací nebo bez likvidace.
Likvidace nadačního fondu se řídíobecně závaznými právními předpisy.

čl. rg

o změně statutu nadačního fondu rozhodla správní rada na svém jednánídne 1'4. 12.
20L5. Původnístatut nadačního fondu ze dne 1'1'.6' 2003 byl změněn a doplněn tak, aby byl
v souladu s platnými předpisy (které se v mezidobí změnily). Změněný statut schválila správní
rada ve výše uvedeném úplném znění.

V Praze dne 14. 12.2OI5

prof. M UDr. Petr Arenberger,
člen správní rady

1.

2.

1.

2.

MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

člen správnírady

prof. MUDr. Karel Cvachovec,
předseda správní rady

prof.



BěŽné číslo ověř"ovací knih;' o- ťlr -)li][l'lzo rs
ověřuji' že prol'. MUDr. Karel Cvaclrovec, CSc.,

nafozen 26"07"194'7, býern 8. listopadu 568122,Praha

6, jehoŽ totoŽnost byla prokázána platným úřednírn

průkazetn' tuto listinu přede Ínnou vlastnoručtlě

podepsai.

Y Praze dne { { -1?"- 2815

,ková, DiS.

V Praze clne 14.12.2015

ař'íz]<or,á, DiS.

BěŽ-nc Číslo ověřovaci knihy o- y' -NtŤ lzo rs
ó"ěii':i, Že panprof. MUĎr. Jaroslav Blahoš, DrSc',

narozen 30.06'1930, byem Východní 30, Praha 6,

j"hoŽ totoŽnost byla prokázána platnýn úřednínr

irt'ůl<azern, tuto listinu př'ede nxlou vlastnoručně

podepsai.
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