Zakládací listina
Článek I
Název a sídlo nadačního fondu
1.1 Název nadačního fondu: Nadační fond KALORIE POMÁHAJÍ (dále jen „nadační
fond“).
1.2 Sídlo nadačního fondu: K Oboře 1207, 250 82 Květnice.
Článek II
Jméno zakladatele a jeho bydliště
2.1 Zakladatelé nadačního fondu:
a) Ing. Zdeněk Možný, nar. 16.6.1968, bydlištěm Praha 9, Kyje, Bajgarova 1214
b) Bc. Matěj Král, nar. 4.1.1979, bydlištěm Květnice, K Oboře 1209
Článek III
Vymezení účelu, pro který se nadační fond zakládá
3.1 Účelem nadačního fondu je získávání a shromažďování peněžitých příspěvků spojené s
motivací dárců k aktivnímu životnímu stylu a jejich poskytování ke společensky užitečnému
účelu, kterým je podpora osob sociálně znevýhodněných, osob v tíživé sociální situaci, osob
zdravotně postižených, osob zdravotně znevýhodněných, seniorů, invalidních osob,
ohrožených dětí a mladistvých. Podporou se rozumí zejména poskytování finančních a
materiálních darů vedoucí ke zvýšení kvality života příjemce, a dále úhrada zdravotních nebo
sociálních služeb, vzdělávacích, volnočasových či obdobných aktivit. Prostředky mohou být
poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám.
Článek IV
Údaj o výši vkladu každého zakladatele; správce vkladu
4.1 Majetkový vklad zakladatele, Ing. Zdeňka Možného, nar. 16.6.1968, bydlištěm Praha 9,
Kyje, Bajgarova 1214, činí při zřízení nadačního fondu částku ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden
tisíc korun českých).
4.2 Majetkový vklad zakladatele, Bc. Matěje Krále, nar. 4.1.1979, bydlištěm Květnice, K
Oboře 1209, činí při zřízení nadačního fondu částku 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých).
4.3 Souhrnná výše vkladu zakladatelů činí 2.000,-- Kč (slovy: dva tisíce korun českých).
4.3 Správcem vkladu nadačního fondu je Bc. Matěj Král.
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Článek V
Používání majetku nadačního fondu, podmínky pro poskytování příspěvků
5.1 Majetek fondu tvoří vklad zakladatelů a nadační příspěvky a dary, výnosy z majetku
nadačního fondu, dědictví ve prospěch nadačního fondu.
5.2 K plnění účelu nadačního fondu lze použít všechen jeho majetek. Prostředky nadačního
fondu lze použít pouze v souladu s účelem nadačního fondu uvedeným v článku III., a dále za
účelem úhrady nákladů souvisejících se správou nadačního fondu. Nadační příspěvky mohou
být poskytovány fyzickým i právnickým osobám (spolkům, jiným nadacím a nadačním
fondům, obchodním korporacím, obcím atd.).
5.3 Podrobnější podmínky pro použití prostředků nadačního fondu a způsob omezení nákladů
souvisejících se správou nadačního fondu budou uvedeny ve statutu nadačního fondu. Majetek
nadačního fondu však nesmí být vynaložen v rozporu s účelem nadačního fondu.
Článek VI
Orgány nadačního fondu
6.1 Orgány nadačního fondu jsou:
a) správní rada,
b) revizor.
Článek VII
Správní rada
7.1 Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu a má 3 (tři) členy. Své členy volí a
odvolává správní rada sama. Volbu nových členů provede správní rada z kandidátů navržených
zakladatelem; není-li tu již zakladatel, na návrh člena správní rady. Zakladatel může správní
radě navrhnout odvolání jejího člena. Správní rada volí ze svého středu předsedu a
místopředsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady.
Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádají-li o to alespoň
dva členové správní rady nebo revizor. Funkční období člena správní rady je 7 (sedm) let a lze
jej volit opakovaně.
7.2 Členem správní rady může být fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba, která bude členem
správní rady, jakož i zástupce právnické osoby, která bude členem správní rady, musí být plně
svéprávná. Ke členství ve správní radě není způsobilá osoba, která vykonává funkci revizora
nadačního fondu, je vůči nadačnímu fondu v pracovním poměru nebo není ve vztahu k účelu
nadačního fondu bezúhonná.
7.3 Prvními členy správní rady zakladatelé volí:
Předseda správní rady: Ing. Zdeněk Možný, nar. 16.6.1968, bydlištěm Praha 9, Kyje,
Bajgarova 1214.
Místopředseda správní rady: Bc. Matěj Král, nar. 4.1.1979, bydlištěm Květnice, K Oboře
1209.
Člen správní rady: Ing. Markéta Syrová, nar. 20. 12. 1975, bydlištěm Praha 9, Újezd nad Lesy,
Čekanovská 2168.
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7.4 Členství ve správní radě zaniká úmrtím, odstoupením nebo odvoláním člena správní rady.
Členství ve správní radě zaniká, přestane-li člen splňovat podmínky členství ve správní radě.
Člena správní rady lze odvolat, (i) pokud závažným způsobem poruší své zákonem stanovené
nebo zakládací listinou předpokládané povinnosti nebo tyto povinnosti poruší méně závažným
způsobem, avšak opakovaně; (ii) pokud svým jednáním vážně ohrožuje pověst a dobré jméno
nadačního fondu, a to bez ohledu na skutečnost, zda samotné jednání, v němž tkví příčina pro
odvolání s nadačním fondem a jeho činností přímo souvisí či nikoliv; (iii) pokud se po dobu
delší než 1 rok neúčastní činnosti správní rady.
7.5 Nadační fond zastupují ve všech věcech společně libovolní 2 (dva) členové správní rady.
Výjimku tvoří smlouva s příjemcem podpory o poskytnutí nadačního příspěvku, kterou uzavírá
předseda nebo místopředseda správní rady samostatně, pokud jsou splněny další podmínky
stanovené statutem pro uzavření takové smlouvy. Podepisování se za nadační fond děje tak, že
k napsanému, otištěnému, či jinak vyznačenému názvu nadačního fondu, nebo k otisku razítka,
které obsahuje název nadačního fondu, připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat za nadační
fond.
7.6 Zasedání správní rady se konají podle potřeby, nejméně však jednou ročně. První zasedání
správní rady po vzniku nadačního fondu svolá její předseda tak, aby se konalo do 30 (třiceti)
dnů od vzniku nadačního fondu. Na prvním zasedání správní rada přijme statut nadačního
fondu.
7.7 Správní rada může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto
případě realizuje libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat (i) obsah rozhodnutí;
(ii) hlasující osoby (písemně, elektronicky); a současně (iii) výsledek hlasování.
Článek VIII
Revizor
8.1 Kontrolním a revizním orgánem nadačního fondu je revizor, který vykonává působnost
dozorčí rady. Funkční období revizora je 7 (sedm) let a lze jej volit opakovaně.
8.2 Revizorem může být fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba, která bude revizorem, jakož
i zástupce právnické osoby, která bude revizorem, musí být plně svéprávná. K výkonu funkce
revizora není způsobilá osoba, která je členem správní rady nebo likvidátorem nadačního fondu,
je vůči nadačnímu fondu v pracovním poměru nebo není ve vztahu k účelu nadačního fondu
bezúhonná.
8.3 Prvním revizorem je zakladateli nadačního fondu jmenován Ing. Marek Janšta, nar. 4. 8.
1968, bydlištěm Kroměříž, Březinova 1108/7.
Článek IX
Statut nadačního fondu
9.1 Vnitřní poměry nadačního fondu, způsob jednání orgánů nadačního fondu, podmínky
poskytování nadačních příspěvků, jakož i další otázky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví statut nadačního fondu, který vydá
správní rada nadačního fondu na svém prvním zasedání.
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Článek X
Závěrečná ustanovení
10.1 Zakladatelé si vyhrazují právo jakékoliv změny této zakládací listiny. Není-li tu již
zakladatel, může správní rada nadačního fondu přijmout jakoukoliv změnu zakládací listiny. O
změně zakládací listiny rozhoduje správní rada jednomyslně.
10.2 Nadační fond se může za podmínek stanovených v zakládací listině a v právních
předpisech sloučit nadační fond s jiným nadačním fondem nebo nadací nebo změnit právní
formu na nadaci, pokud bude majetek Fondu, jehož hodnota bude zjištěna ke dni zveřejnění
projektu sloučení, použit v souladu s účelem Fondu. Rozhodnutí o sloučení si vyhrazují
zakladatelé. Není-li tu již zakladatel, může rozhodnout správní rada nadačního fondu, a to
jednomyslně. Rozhodnutí o změně právní formy učiní správní rada jednomyslně.
10.3 Nadační fond se zrušuje v případech a způsobem uvedeným v obecně závazných právních
předpisech.

Ing. Zdeněk Možný, v.r.
Bc. Matěj Král, v.r.
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