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trvale bytem Chabařovice, Marie Kršňákové 130, 

JUlius Szabó 
nar. 22. 03. 1982 
trvale bytem Chabařovice, Marie Kršňáové 130, 

Petr Bendel 
nar. 25. 11. 1968 
trvale bytem Chlumec, Stradovská 384 

dále jen jako "zřizovatel" či "zřizovatelé" 

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb. tuto smlouvu jako 

zakládací listinu o zřízení nadačního fondu 

I. 
Zřízení nadačního fondu 

Zřizovatelé touto listinou zřizují nadační fond; tento nadační fond bude právnickou osobou. 

ll. 

Název nadačního fondu 

Název nadačního fondu je "Nadační fond Auxilium Vttinus". 

liL 
Účel nadačního fondu 

Nadační fond je zřizován za účelem dosahování obecně prospěšných cílů ve vztahu k potřebným 
osobám. Účelem nadačního fondu je zejména finanční i hmotná podpora osob ve finanční a sociální 
tísni, kterým ne lze pomoci jinak, zájmovým spolkům a jiným organizacím, které se zabývají pomocí 
osobám v nouzi, práci s mladými lidmi, volnočasovými aktivitami apod., podpora projektů a aktivit 
právnických i fyzických osob zaměřených na tělesně a mentálně postižené občany, vzdělávání 
zdravotních a sociálních pracovníků, zřizování i provozování denních center pro tělesně a mentálně 
postižené občany se zaměřením na pedagogické či rehabilitační, fyzioterapeutické nebo další služby, 
sociální péči, volnočasové aktivity mládeže a seniorů. 

IV. 

Sídlo nadačního fondu 

Sídlo nadačního fondu jsou Chabařovice, ul. Marie Kršňákové 130. 
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V. 

Vklad zřizovatele a správce vkladu 

Jednotliví zřizovatelé se zavazují vložit do nadačniho fondu peněžitý vklad ve výši 500,- Kč {slovy pět 
set korun českých) (dále jen "vklad"). Zřizovatelé složí vklad k rukám správce vkladů nejpozději v den 
podpisu této smlouvy. 

Vl. 
Správce vkladů 

a) Vklady zřizovatelů spravuje do vzniku nadačního fondu správce vkladů, který po vzniku fondu 
převede vklady na nadační fond. 

b) Správcem vkladu se stanovuje Július Szabó, nar. 22. 3. 1982, trvale bytem Chabařovice, Marie 
Kršňákové 130. 

Vll. 
Správní rada 

a) Správní rada nadačního fondu je nejvyšší orgán nadačního fondu, má lichý počet členů. Ke dni 

zřízení nadačního fondu jsou členy správní rady zřizovatelé nadačního fondu uvedení výše, tj. 
Mgr. Bc. Tomáš Rieger, Július Szabó a Petr Bendel. 

b) Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkční období se stanoví pro všechny členy ve 
stejné délce. 

c) Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně. 
d) Správní rada zvolí na své první schůzi ze svého středu předsedu správní rady. Zřizovatelé 

nadačního fondu, tj. členové první správní rady zvolili předsedou první správní rady pana Petra 
Bendela. 

e) 
f) 

g) 

hl 
í) 

j) 

k) 

Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně třikrát ročně. 
Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady 
nebo revizor, popř. dozorčí rada. • 

Správní rada může odvolat člena správní rady. K odvolání člena správní rady je zapotřebí alespoň 
2/3 hlasů všech členů správní rady. 

Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přitom na více jak polovina členů správní rady. 
K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo jinou nadací je třeba 
souhlasu alespoň 3/4 hlasů všech členů správní rady. 
V ostatních věcech rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou svých hlasů. Hlasovací právo 
všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího správní radě. 
Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o: 

i) schválení nadačního příspěvku 
ii) zřízení funkce ředitele nadačního fondu, o rozsahu jeho plných mocí a výši jeho odměny. 

Vlil. 
Jednání jménem nadačního fondu 

Jménem nadačního fondu jednají buď předseda správní rady samostatně, nebo společně její dva 
členové. Podepisováni za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí předseda 
správní rady samostatně, nebo společně její dva členové, své podpisy a razítko nadačního fondu. 
Nadačni fond je oprávněn zmocnit k zastupování nadačního fondu pro jednotlivé úkony (zvláštní plná 
moc) nebo obecně v určité věci (generální plní moc) třetí osobu. 
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IX. 
Dozorčí rada 

a) Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu. 
b) Dozorčí rada má tři členy, nebo funkci dozorčí rady vykonává revizor (dále ale jen jako "dozorčí 

rada"). Funkční období dozorčí rady je tři roky. Jednotliví členové dozorčí rady nebo revizor 

mohou funkci vykonávat opakovaně. 

c) Dozorčí rada zejména: 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 
j) 

k) 

i) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a 
správnost účetnictví vedeného nadačním fondem, 

ii) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, 
iii) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační 

listinou a statutem nadačniho fondu, 
iv) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, 
v) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. 

Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména: 
i) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu, 
ii) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud 

tak neučiní předseda správní rady. 
Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, 

pokud o to požádají. 
Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je 

oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu. 
Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je 
bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo 

obdobném vztahu. 
Členem dozorčí rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k 
plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, 

jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu p016kytovány této právnické osobě. 
Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 
Zřizovatelé nadačního fondu rozhodli, že funkci dozorčí rady bude v prvním funkčním období 
vykonávat jedna osoba, tj. revizor. Revizorem určili Michala Hájka, narozeného 10. 06. 1973, 

trvale bytem Chabařovice, Luční 229. 
Ustanovení této listiny o zániku členství ve správní radě a o zasedání správní rady platí pro 
dozorčí radu obdobně. 

X. 
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 

a) Na poskytnutí nadačních příspěvků z majetku nadační fondu ne ní právní nárok. 
b) Nadační fond přijímá žádosti právnických i fyzických osob o finanční či hmotnou podporu 

písemnou formou k rukám správní rady. 
c) Správní rada zřídí pro posouzení došlých žádostí nadační komisi; členem nadační komise se může 

stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let. 
d) Složení a počet členů nadační komise určuje správní rada. 
e) Nadační komise se schází nejméně dvakrát za kalendářní rok. V případě, že nadační fond 

neobdržel žádné žádosti o podporu nadačního fondu, nadační komise se neschází. 
f) Nadační komise posoudí došlé žádosti o podporu nadačním fondem. Nadační komise může 

rozhodnou, zdali žádosti či žádostem vyhoví zcela, částečně anebo žádost o podporu 
z nadačního fondu zamítne. 
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g) Záporné rozhodnutí (zamítnutí žádosti) nadačni komise je konečné a není proti němu odvolání. 
Žadatel o příspěvek z nadačního fondu ale může svoji žádost podat znovu po uplynutí jednoho 

roku od podání předchozí žádosti. 
h) Kladné rozhodnutí nadační komise předá komise k formálnímu posouzení dozorčí radě. Dozorčí 

rada zkoumá, zda je žádost v souladu s cíly a účelem nadačního fondu. 
i) Dozorčí rada rozhodne o stanovisku nadační komise bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů od 

doručení. Dozorčí rada předá schválenou žádost předsedovi správní rady k podpisu a k přidělení 
podpory z nadačního fondu. 

XI. 
Výroční zpráva 

Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. června. Výroční zpráva bude uložena u 
rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle nadačního fondu v úředních hodinách. 

a) 

b) 

c) 

d) 

XII. 
Ustanovení o změnách v zakládací listině 

Postup jednání orgánů nadačního fondu, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, okruh 
osob, kterým je lze poskytovat, jakož i další otázky upravuje tato zakládací listina. 
Správní rada může rozhodnutím 3/4 všech členů správní rady rozhodnout o změně ustanovení 
uvedených v této zakládací listině. 
Změna ustanovení uvedených v této zakládací listině se provede formou "úplného znění" a tento 
změnový dokument v úplném znění se bude nazývat "statut nadačního fondu". 
Předseda správní rady zajistí, aby statut nadačního fondu byl uložen jako listina u příslušného 
rejstříkového soudu. 

XIII. • 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží zřizovatelé, jeden bude 
přiložen k návrhu na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku a jeden bude založen v 

dokumentaci nadačního fondu. 
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XIV. 
Prohlášení podepisujících osob 

a) Mgr. Bc. Tomáš Rieger, nar. 06. Os. 1974, bytem Chabařovice, M. Kršňákové 130 prohlašuje, že: 
i) splňuje všechny podmínky stanované zákonem pro výkon funkce člena správní rady 

nadačního fondu a souhlasí s ustanovením do funkce člena správní rady nadačního fondu. 
ii) je majitelem nemovitosti-domu na adrese Chabařovice, Marie Kršňákové 130, a že 

souhlasí s umístěním sídla nadačního fondu na této adrese. 
iii) tato smlouva je výrazem jeho svobodné a pravé vůle, že nebyla uzavřena v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek. Jako výraz souhlasu s textem smlouvy připojuje svůj 

podpis. 

b) Július Szabó, nar. 22. 03. 1982, bytem Chabařovice, M. Kršňákové 130 prohlašuje, že: 

i) splňuje všechny podmínky stanované zákonem pro výkon funkce člena správní rady 
nadačního fondu a souhlasí s ustanovením do funkce člena správní rady nadačního fondu. 

i i) že přijal částku 500,- Kč jako vklad od každého ze zřizovatelů a podpisem této smlouvy 
přijetí základního vkladu od každého ze zřizovatelů tímto potvrzuje. 

iii) že jako správce vkladů bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů od zápisu nadačního fondu 
do rejstříku, převede vklady zřizovatelů na nadační fond vložením na bankovní účet 

nadačního fondu. 
iv) tato smlouva je výrazem jeho svobodné a pravé vůle, že nebyla uzavřena v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek. Jako výraz souhlasu s textem smlouvy připojuje svůj 
podpis. 

c) Petr Bendel, nar. 25. 11. 1968, bytem Chlumec, Stradovská 384 prohlašuje, že: 
i) splňuje všechny podmínky stanované zákonem pro výkon funkce člena správní rady 

nadačního fondu a souhlasí s ustanovením do funkce člena správní rady nadačního fondu. 
ii) tato smlouva je výrazem jeho svobodné a prl!vé vůle, že nebyla uzavřena v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek. Jako výraz souhlasu s textem smlouvy připojuje svůj 
podpis. 

d) Michal Hájek, nar. 10. 06. 1973, bytem Chabařovice, Luční 229 prohlašuje, že: 
i) splňuje všechny podmínky stanované zákonem pro výkon funkce revizora nadačního 

fondu a souhlasí s ustanovením do funkce revizora nadačního fondu. 

-1 ' ..1 
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v. 
Podpisy 

:i~ v--
Mgr. Bc. Tomiř-i Rieger 

\'-Z_.~ ·········· 
····es··;úii~~·~~~bó··············· 
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Podle ovčfov"c' kmhy Magistrátu mtsta Ústí nad Labem 

pof. č. legahuwe ~J v /20 15/ll 

c 
• j, ) 

:c:-:·:.i ... ~ ...... 
Michal Ká'j'ek 

• 
Podle ovéřovaol kmhy Mag"trátu mésta Uotí nad L"bcm 

poř č. legalizace ,./ j/tJ /2015/11 

vlastnoručnč podepsal•- ~~nal peB~is flB 'istinlla · laS!n;• 

Michal H IÍ je k, nar. 10. 6. 1973 Úst! nad Labem 

'lastnoručnč podepsal' ..".,..) p~B;m na lisun!i"" · lasl•..,_ 
Petr 8 e n de I, nar. 25. 11. 1968 Ústí nad Labem 

,ménofa, phjmeni, datum a ml sto n~~rozeni žadatele 
Jmfon/o, pliJmeni, d01uon • mi sto n.ro>~ni žada<olo 

r·t.t .. ~a.- "-tradovská 384 
Chabafovice, Luěni 229 -···-···--· ---
adresa m1sto trvaléOo j>O\lylu'. ,.jo"" miOio po~y!UM "" 'C.,IE; odr<sa miSI• hvaleho pob);u'- od+-.........";..• j>Obytlt ".......,._.""""" 
•Ofi•Ohloj • odro"' b)EIIi!!l "'''"" ... ..,, Óohó "'"blol•)' '"'"'I h,' ·~~LIIi>.!ol mtme ""''"' !'od' rep•bl•h • 

Občanský průkaz, č. tll 886 241 Občanský pritkaz, č. IlO 263 577 :Jii., 
druh o tiskl dokladu,"" zBklod~ kterého byty >Jilttny o10bni druh • OLSlo dokladu. no .aklad~ kt<r<ho byly ZJL;tény osnbnt udaJe / ' 
uveden< vtéoo oVll1ovoct dol~ce • -:-·, uved~nc ,. tCL<> •>věfo"d dolu!oe / .._ 

V Úst! nad Labem dne 16. . _ s, --~~/" 11 _ V Ustl nad Labem dnť16.2.2015 ( · _,.< r->. • ·"' 
Jméno o )lfiJmem ověfuJLoi osoby,ktcrale~olozact pro,·edlo ~" (_~meno' ph)ment ovUUJLCL o5úby,ktera lego i•""' prMeOio Mai'kéta 'Lč 0 

• 
Ottsk ufedniho ruitko • podptS oVllfujlct osoby '\"'1J':\i:~:i\ s:. "' ufedlllho '""''' • [>OdpiS o•M'L•J••• osoby ; ·.,- _ ,;,; \,· 
'Noltodlcl"'llill"'' \-ť~-1\"$! '·,-:,. <I.OOicl>e!>rtru'Lo ',j ,'~_,.''\ 

I ~' .;_'' 
-,_ --'~'> ,.'<'. / 

<l·. 

' ·-· 

OVIlOVACf PO LOtKA PRO l!GAUZACI 

Podle ověřovací knihy úMt': Praha 3 poU: legalilace 171/HČ/2015 
vlastnoručně podepsal/a 

Júllus Szabó, 22.3.1982, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Jn1énola, pf1Jn1en1 datum a m•sto oarozen1 fadate1e 

Chabařovice, Chabařovice, Marie Kršňákové 130 
adr&sa n11sta t,-.,alého po~ytu 

Občanský pr{ikaz 202481033 
"" ,.,_0 ,. '" 

V Praze 3 dne 17 2.2015 cegalllacl "rqredV• 
_____ ~.ona l;,.tottW~ 

' 
;J ~V\J, 

\ 

., ; 
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