STATUT Nadačního fondu TEPLO NA DLANI

STATUT NADAČNÍHO FONDU TEPLO NA DLANI
Společnost Havířovská teplárenská společnost, a.s. se sídlem Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01
Havířov, IČ 619 74 706, založila dne 15. 09. 2017 zakládací listinou, sepsanou ve formě notářského
zápisu Nadační fond TEPLO NA DLANI. Nadační fond TEPLO NA DLANI vznikl zápisem
do nadačního rejstříku dne 3. 10. 2017 vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1286.
K úpravě právních poměrů nadačního fondu vydává jeho správní rada tento

STATUT
Článek I.
Název nadačního fondu
Název nadačního fondu zní: Nadační fond TEPLO NA DLANI (dále jen Nadační fond).
Článek II.
Sídlo Nadačního fondu
1) Sídlem Nadačního fondu je Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov.
2) Identifikační číslo Nadačního fondu je: 064 86 282
3) Nadační fond je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
Občanským zákoníkem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a tímto
statutem.
Článek III.
Zakladatel
1) Zakladatelem Nadačního fondu je společnost Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem
Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01, Havířov, IČ 61974706.
Článek IV.
Účel Nadačního fondu
1) Nadační fond je zřízen za účelem:
- dosahování veřejně prospěšných cílů zejména v oblasti sociální, kulturní, vědecké,
vzdělávací, zdravotnické, sportovní, ekologické a humanitární,
- Nadační fond je dále zřizován za účelem propagace nadačního fondu s cílem získat další
finanční zdroje (dary, granty apod.) pro realizaci účelu fondu.
2) Dosahování veřejně prospěšných cílů se rozumí vedle finanční podpory, tedy poskytnutí
nadačního příspěvku, i poskytnutí věcí či služeb, zajištění dodávek věcí či služeb, nebo jiná
forma podpory podle rozhodnutí správní rady.
3) Nadační fond svými prostředky může podporovat i fyzické a právnické osoby, konkrétní
projekty a další aktivity, které přispívají ke stanovenému účelu.
4) Zakladatel bude Nadačnímu fondu poskytovat za úhradu služby potřebné pro jeho činnost.
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Článek V.
Majetkový vklad
Zakladatel vkládá do majetku Nadačního fondu peněžitý vklad ve výši 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc
korun českých).
Článek VI.
Správní rada
1) Správní rada spravuje majetek Nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech
Nadačního fondu a je statutárním orgánem Nadačního fondu.
2) Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
b) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku,
c) schvalovat rozpočet a jeho změny,
d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,
e) rozhodovat o počtu zaměstnanců Nadačního fondu, jmenovat je do funkcí a stanovit výši
odměny za jejich činnost, má-li Nadační fond zaměstnance.
4) Správní rada má pět členů. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení
za člena správní rady je možné.
5) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů.
6) Členové správní rady jsou jmenováni zakladatelem.
6) Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období,
zvolí zakladatel na uvolněné místo nového člena v souladu s článkem V. Zakládací listiny.
Funkční období tohoto nového člena skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena,
jehož členství ve správní radě zaniklo.
7) Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením,
c) odvoláním ze strany zakladatele,
d) úmrtím.
8) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí
jednání správní rady. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
jejích členů, pokud tento statut neurčuje jinak.
9) Jménem Nadačního fondu jednají a podepisují společně předseda a jeden člen správní rady
nebo jediný člen, který k tomu byl správní radou pověřen.
10) Po obdržení souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady jsou předseda a jeden člen
správní rady společně oprávněni zmocnit třetí osobu ke konkrétním úkonům a podepisování
za Nadační fond. Způsob jednání musí být v souladu se stanovami.
Článek VII.
Dozorčí rada
1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadačního fondu.
2) Dozorčí rada zejména
a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost
účetnictví vedeného Nadačním fondem,
b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
c) dohlíží na to, zda Nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou
a statutem Nadačního fondu,
d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
3) Dozorčí rada má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena
dozorčí rady je možné.
4) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů.
5) Členové dozorčí rady jsou jmenováni zakladatelem.
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6) Zanikne-li členovi dozorčí rady členství v dozorčí radě před uplynutím jeho funkčního období,
zvolí zakladatel na uvolněné místo nového člena v souladu s článkem VI. Zakládací listiny.
Funkční období tohoto nového člena skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena,
jehož členství v dozorčí radě zaniklo.
7) Členství v dozorčí radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením,
c) odvoláním ze strany zakladatele,
d) úmrtím.
8) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. Předseda dozorčí rady svolává a řídí
jednání dozorčí rady. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
jejích členů, pokud tento statut neurčuje jinak.
Článek VIII.
Pravidla pro omezení nákladů Nadačního fondu
Celkové roční náklady Nadačního fondu související se správou Nadačního fondu nesmí převýšit 15 %
ze získaných příspěvků či darů do majetku Nadačního fondu.
Článek IX.
Územní působnost nadačního fondu
Nadační fond vyvíjí svoji činnost na území města Havířova a v územní lokalitě havířovského regionu.
Článek X.
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
1) Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na projekty za podmínek dále uvedených
a na základě rozhodnutí správní rady.
2) Nadační příspěvek lze poskytnout fyzickým i právnickým osobám.
3) Nadační příspěvek nelze poskytnout členům správní nebo dozorčí rady a zaměstnancům
Nadačního fondu.
4) Projekt, na který má být poskytnut nadační příspěvek, musí být v souladu s účelem Nadačního
fondu.
5) Podrobná pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a dalších forem podpory vypracovává
projektový manažer Nadačního fondu, předkládá je ke schválení správní radě nadačního fondu
a schválená pravidla budou vždy vyvěšena na webové stránce Nadačního fondu a / nebo budou
k dispozici v komunikačních materiálech (letáky, časopisy, inzerce, …) vydávaných k jednotlivým
projektům.
6) Správní rada si vyhrazuje možnost rozhodnutím upravit a upřesnit podmínky pro jednotlivé
projekty, jakož i možnost zřídit odbornou komisi. Je-li odborná komise zřízena, podílí
se na posouzení projektu a poskytuje správní radě odborná stanoviska.
7) O poskytování nadačních příspěvků rozhoduje vždy správní rada. Správní rada oznámí písemně
předkladateli své rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku.
Článek XI.
Hospodaření Nadačního fondu
1) Nadační fond získává finanční prostředky prostřednictvím darů.
2) Majetek Nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými
v zakládací listině nebo statutu jako nadační příspěvek a/nebo k úhradě nákladů souvisejících
se správou Nadačního fondu.
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3) Náklady související se správou Nadačního fondu musí vést Nadační fond odděleně od nadačních
příspěvků. Náklady související se správou Nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení
a zhodnocení majetku Nadačního fondu, náklady na propagaci jeho účelu a náklady související
s provozem Nadačního fondu, včetně mezd a případných odměn mimo odměn za výkon funkce
člena správní rady a člena dozorčí rady.
Článek XII.
Účetnictví
1) Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních předpisů, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
2) Roční účetní závěrka Nadačního fondu musí být ověřena auditorem za předpokladu, že úhrn
celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných Nadačním fondem převýší 200.000,- Kč nebo
pokud majetek Nadačního fondu je vyšší než 200.000,- Kč.
Článek XIII.
Výroční zpráva
1) Nadační fond vypracovává výroční zprávu ve lhůtě, kterou stanoví správní rada, nejpozději však
do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní
rok, popřípadě doba od vzniku Nadačního fondu do konce kalendářního roku, v němž Nadační
fond vznikl, jde-li o první výroční zprávu.
2) Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti Nadačního fondu za hodnocené období
a zhodnocení této činnosti, a to zejména:
a) přehled o majetku Nadačního fondu a o závazcích Nadačního fondu,
b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých Nadačnímu fondu v hodnotě nad 10.000,- Kč
přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být
jeho anonymita zachována,
c) přehled o použití majetku Nadačního fondu,
d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl Nadační
fond zřízen a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity,
e) zhodnocení, zda Nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené
pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou,
f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný
o závažnější informace ze zprávy auditora (je-li účetní závěrka ověřována auditorem); roční
účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.
Článek 14
Zrušení a zánik Nadačního fondu
1) Nadační fond zaniká ke dni výmazu z nadačního rejstříku. Zániku Nadačního fondu předchází
jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li jeho majetek sloučením na jiný Nadační
fond. Likvidace se rovněž neprovede, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek
majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení Nadačnímu fondu žádný majetek.
2) Nadační fond se zruší
a) dosažením účelu, pro který byl zřízen, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady
o dosažení účelu Nadačního fondu,
b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jiným Nadačním fondem, a to dnem uvedeným
ve smlouvě o sloučení,
c) rozhodnutím soudu o zrušení Nadačního fondu, a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí,
jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek
majetku.
3) Soud na návrh zakladatele, správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, Nadační fond
zruší, jestliže se trvale majetek Nadačního fondu vyčerpal a Nadační fond tak nemůže plnit účel,
pro který byl zřízen.
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4) Soud na návrh zakladatele, správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, Nadační fond
zruší též, jestliže:
a) Nadační fond při své činnosti závažným způsobem nebo opakovaně porušuje zákon, nadační
listinu nebo statut,
b) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady, nebo nebyli zvoleni členové
orgánů Nadačního fondu, popřípadě funkce zanikly před více než rokem, nebo
c) Nadační fond neplní po dobu nejméně dvou let účel, pro který byl zřízen, a Nadační fond
ve lhůtě stanovené soudem nezjedná nápravu.
Článek 15
Změny statutu Nadačního fondu
Veškeré změny statutu Nadačního fondu musí být schváleny nadpoloviční většinou všech členů
správní rady.
Článek 16
Závěrečná ustanovení
Tento statut Nadačního fondu TEPLO NA DLANI byl schválen správní radou dne 30. 10. 2017.

………………………………………………….
Bc. Radim Hanzel v.r.
předseda správní rady

……………………………………………………
Ing. Václav Wicher v.r.
člen správní rady
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