Statut Nadačního fondu FOLIVORA
Část I.
Základní ustanovení
Článek 1
Název a sídlo nadačního fondu
1.1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond FOLIVORA (dále též „fond“ či „nadační fond“).
1.2. Sídlo nadačního fondu je: Myslivečkova 22/2, 400 01 Ústí nad Labem.
Článek 2
Zakladatelé fondu
2.1. Zakladateli fondu jsou:
a) Květa Vonešová, nar. 23. dubna 1991, bytem Myslivečkova 22/2, 400 01 Ústí nad Labem
b) PaedDr. Jan Eichler, nar. 5. listopadu 1960, bytem Ladova 2, 400 11 Ústí nad Labem

Článek 3
Účel nadačního fondu
3.1. Posláním a účelem nadačního fondu je podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje a vzdělávání
zoologických zahrad v České republice, a to zejména prostřednictvím podpory v oblasti:
a) zlepšení životních podmínek chovaných zvířat,
b) vytváření podmínek pro stavbu a rekonstrukce pavilonů,
c) vytváření podmínek pro interaktivní pavilony a vzdělávací programy pro návštěvníky
zoologických zahrad vedoucí k prohloubení vědomostí,
d) rozšiřování možností vzdělávání a seberealizace zaměstnanců zoologických zahrad,
e) projektů podporovaných zoologickými zahradami,
f) vlastních projektů nadačního fondu.
3.2. Správní rada může schválit podporu v jiných oblastech pouze s předchozím písemným
souhlasem zakladatelů.
3.3. K realizaci svého účelu bude fond poskytovat podporu zejména formou:
a) poskytování nadačního příspěvku,
b) organizování vzdělávacích programů, programů publicity a ediční činnosti,
c) získávání sponzorů a dárců podporujících účel a cíle fondu.
Článek 4
Vklad do nadačního fondu
4.1. Vklad do nadačního fondu je peněžitý a jeho souhrnná výše činí 2.000,- Kč (slovy:

dvatisícekorunčeských).
4.2. Vklad každého ze zakladatelů činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských).
4.3. Správcem vkladu je pan Karel Sladký, nar. 15. 12. 1961, bytem Vojanova 591/28, 400 01 Ústí
nad Labem.
4.4. Správce vkladu je zakladateli nadačního fondu pověřen správou vkladu do doby vzniku
nadačního fondu.
4.5. Nadační fond nabývá vlastnické právo k předmětu vkladu dnem svého vzniku. Správce vkladu
je povinen vklady zakladatelů převést na bankovní účet nadačního fondu do 15 (patnácti) dnů ode
dne vzniku nadačního fondu.
4.6. Založením bankovního účtu nadačního fondu je pověřena zakladatelka nadačního fondu Květa
Vonešová, nar. 23. 4. 1991, bytem Myslivečkova 22/2, 400 01 Ústí nad Labem, po vzniku
nadačního fondu.
Část II.
Orgány fondu
Článek 5
Správní rada
5.1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada zejména řídí činnost fondu,
spravuje majetek nadačního fondu určený pro žadatele a rozhoduje o všech záležitostech fondu vůči
žadatelům.
5.2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a) schvalovat rozpočet nadačního fondu určený pro žadatele podpory a jeho změny,
b) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního
fondu (dále jen „výroční zpráva“),
c) volit nové členy správní rady a revizora, rozhodovat o odvolání člena správní rady či
revizora, přestane-li splňovat podmínky členství ve správní radě nebo funkce revizora,
d) volit a odvolávat předsedu správní rady z členů správní rady,
e) stanovit výši odměny revizora,
f) jmenovat a odvolávat prezidenta nadačního fondu a rozhodovat o výši jeho odměny,
g) rozhodovat o zvýšení či snížení nadačního jmění za podmínek stanovených zákonem,
h) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku,
i) rozhodovat o spolupráci a financování společných projektů pořádaných s jinými
nadacemi či nadačními fondy obdobného zaměření, o účasti na projektech připravovaných
jinými nadacemi či jinými nadačními fondy obdobného zaměření,
j) rozhodovat o přeměně nadačního fondu po předchozím vyjádření revizora nadačního
fondu a s písemným souhlasem zakladatelů,
k) rozhodnout o ustanovení rady garantů.
5.3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právnímu jednání, je
bezúhonná a není sama či osoba jí blízká v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k nadačnímu
fondu. Za bezúhonnou osobu se pro účely členství ve správní radě nepovažuje osoba, která byla
pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin nebo za nedbalostní trestný čin, jehož skutková

podstata by měla souvislost s výkonem funkce člena správní rady. Bezúhonnost se dokládá výpisem
z rejstříku trestů ne starším než 3 (tři) měsíce. Členem správní rady nemůže být fyzická ani
právnická osoba ani osoba jí blízká, které jsou poskytovány prostředky určené k plnění účelu fondu,
jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jíž jsou poskytovány prostředky
určené k plnění účelu fondu.
5.4. Správní rada má tři členy.
5.5. Prvními členy správní rady jsou:
a) Antonín Cícha, nar. 21. 9. 1955, r. č. 550921/1829, trvale bytem Čáslav 37, 405 02
Verneřice
b) JUDr. Olga Darmovzalová, nar. 22. 2. 1959, r. č. 595222/0307, trvale bytem Klínky 381,
679 02 Ráječko
c) Bc. Arlena Nikoličová, nar. 22. 3. 1971, r. č. 715322/2428, trvale bytem Chuderov 52,
400 02 Ústí nad Labem
5.6. Funkční období všech členů správní rady je tříleté.
5.7. Členové správní rady jsou vždy voleni na návrh zakladatelů. Zakladatelé předloží návrh složení
správní rady předsedovi správní rady nejméně 30 dnů před koncem funkčního období správní rady.
Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně.
5.8. Správní rada volí ze svého středu předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání
správní rady podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda správní rady je povinen svolat
správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo revizor.
5.9. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové správní rady. Správní
rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, s výjimkou rozhodnutí o přeměně nadačního fondu, k
němuž je potřeba souhlasu všech členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího.
5.10. Zakladatelé nadačního fondu mají právo se zúčastnit správní rady. Požádají-li o slovo, musí
jim být uděleno.
5.11. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) smrtí člena správní rady,
c) odvoláním člena správní rady, přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro
členství ve správní radě nebo porušil-li člen správní rady závažným způsobem nebo
opakovaně, nejméně ve třech případech, méně závažným způsobem zakládací listinu nebo
statut nadačního fondu, nebo porušil-li zákon způsobem zjevně narušujícím pověst
nadačního fondu,
d) písemným odstoupením člena správní rady.
5.12. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena, jsou-li splněny podmínky uvedené v bodě
5.11. do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodech pro odvolání dozvěděla, nejpozději však do
šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Nerozhodne-li správní rada o odvolání člena ve
stanovené lhůtě, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, revizora, zakladatele
nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem. Právo domáhat se odvolání člena správní rady
zaniká, nebylo-li uplatněno do jednoho roku ode dne, kdy důvod k odvolání vznikl.
5.13. Zanikne-li členství ve správní radě, zvolí nového člena správní rada do šesti měsíců ode dne
zániku členství. Neučiní-li tak v této lhůtě, jmenuje nového člena soud na návrh člena správní rady,
revizora, zakladatele nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, na dobu, dokud správní rada
nezvolí nového člena.

5.14. Každý člen správní rady má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s
výkonem jeho funkce.
Článek 6
Prezident nadačního fondu
6.1. Prezidenta nadačního fondu jmenuje správní rada.
6.2. Prezident nadačního fondu je oprávněn k řízení nadačního fondu v oblasti personální,
projektové a finanční. Prezident nadačního fondu hospodaří s 35 % z celkových příjmů fondu. Tyto
prostředky, s nimiž je oprávněn prezident nadačního fondu disponovat, jsou určeny na náklady
související se správou fondu, včetně odměny prezidenta a prezident nadačního fondu je vede
odděleně od poskytnutých finančních darů určených k přerozdělení jako nadační příspěvky na
zvláštním účtu.
6.3. Prezident nadačního fondu je jmenován na dobu neurčitou.
6.4. Do působnosti prezidenta nadačního fondu náleží zejména:
a) založení, správa a vedení účtu nadačního fondu určeného pro finanční prostředky, s nimiž
je prezident oprávněn disponovat,
b) provozní činnost nadačního fondu.
c) výběr zaměstnanců fondu, k jejichž zaměstnání je nezbytné předchozí vyjádření
zakladatelů a souhlas správní rady vyjádřený podpisem předsedy správní rady na pracovní
smlouvě zaměstnance
d) jednání jménem nadačního fondu s dárci, sponzory a partnery fondu,
e) řízení a vedení podnikání fondu, jehož výtěžek bude využit pouze k podpoře fondu, a to
po předchozím souhlasu správní rady,
e) příprava podkladů pro jednání správní rady.
.
6.5. Za svoji činnost odpovídá prezident dle ustanovení obecně závazných právních předpisů. V
souvislosti s výkonem funkce prezidenta je mezi nadačním fondem a prezidentem nadačního fondu
uzavřena mandátní nebo jiná obdobná smlouva.
6.6. Funkce prezidenta nadačního fondu zaniká odstoupením, odvoláním správní radou, smrtí.
6.7. Prezident nadačního fondu má právo zúčastnit se jednání správní rady. Požádá-li o slovo, musí
mu být uděleno.
6.8. Prvním prezidentem nadačního fondu je Karel Sladký, nar. 15. 12. 1961, bytem Vojanova
591/28, 400 01 Ústí nad Labem.
Článek 7
Způsob jednání jménem fondu
7.1. Jménem nadačního fondu vůči žadatelům jedná předseda správní rady vždy společně s dalším
členem správní rady. Podepisování jménem fondu se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému
názvu nadačního fondu připojí předseda správní rady a člen správní rady své podpisy.
7.2. Jménem nadačního fondu vůči jiným osobám než žadatelům jedná předseda správní rady, nebo
správní radou pověřená osoba nadačního fondu. Podepisování jménem fondu se děje tak, že k
vytištěnému nebo napsanému názvu nadačního fondu připojí předseda správní rady, nebo pověřená
osoba nadačního fondu svůj podpis.

Článek 8
Revizor
8.1. Kontrolním a revizním orgánem nadačního fondu je revizor.
8.2. Funkční období revizora je pětileté.
8.3. Revizora volí a odvolává správní rada. Osobu revizora lze zvolit i opakovaně.
8.4. Revizorem může být fyzická osoba, která je plně svéprávná a ve vztahu k účelu nadačního
fondu bezúhonná a není členem správní rady nebo likvidátorem a není vůči nadačnímu fondu v
pracovním poměru. Ustanovení článku 5 bod 5.3. se použije obdobně.
8.5. Do působnosti revizora náleží zejména:
a) kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků,
b) kontrola správnosti vedení účetnictví,
c) přezkum roční účetní závěrky a výroční zprávy,
d) dohled nad činností nadačního fondu, zejména zda je v souladu s právními předpisy a
statutem fondu,
e) upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy k jejich odstranění.
8.6. Revizor podává nejméně jednou ročně právu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
8.7. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu a pokud tak
neučinil předseda správní rady.
8.8. Revizor je oprávněn účastnit se jednání správní rady, pokud o to požádá, musí mu být uděleno
slovo.
8.9. Funkce revizora zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) smrtí,
c) odvoláním, přestane-li revizor splňovat podmínky uvedené v bodě 8.3., nebo porušil-li
závažným způsobem nebo opakovaně, nejméně ve třech případech, méně závažným
způsobem zakládací listinu nadačního fondu nebo jeho statut, nebo porušil-li zákon
způsobem zjevně narušujícím pověst fondu,
d) písemným odstoupením.
8.10. Správní rada rozhodne o odvolání revizora, jsou-li splněny podmínky uvedené v bodě 8.9.
písm. c) do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodech pro odvolání dozvěděla, nejpozději však do
šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Nerozhodne-li správní rada o odvolání revizora ve
stanovené lhůtě, odvolá revizora soud na návrh člena správní rady, zakladatele nebo osoby, která na
tom osvědčí právní zájem. Právo domáhat se odvolání člena správní rady zaniká, nebylo-li
uplatněno do jednoho roku ode dne, kdy důvod k odvolání vznikl.
8.11. Prvním revizorem je Dana Sladká nar. 9. 3. 1964, trvale bytem J. Weisse 1204, 514 01
Jilemnice

Článek 9
Rada garantů
9.1. Rada garantů je fakultativním orgánem nadačního fondu. Rada garantů zajišťuje zejména
poradní funkci a připravuje rámcový plán pro podporu oblastí a programů, které se nadační fond
rozhodne podporovat. Rada garantů předkládá správní radě nadačního fondu návrhy na udělení
nadačních příspěvků.
9.2. Radu garantů tvoří garanti působící v příslušné nadačním fondem podporované oblasti. Členem
rady garantů nemůže být člen správní rady, revizor ani prezident nadačního fondu.
9.3. Radu garantů volí a odvolává správní rada. Správní rada též rozhodne o celkovém počtu členů
rady garantů, nejméně má však rada garantů tři členy.
9.4. Funkční období člena rady garantů je tříleté. Členové mohou být voleni opětovně.
9.5. Jednotliví členové rady garantů mají právo účastnit se jednání správní rady, která se týkají
přidělování nadačních příspěvků.

Část III.
Majetek nadačního fondu a jeho použití
Článek 10
Majetek fondu
10.1. Majetek nadačního fondu tvoří majetkový vklad zakladatelů a nadační dary. Zakladatelé
vložili do nadačního fondu peněžitý majetkový vklad každý ve výši 1.000,- Kč.
Článek 11
Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku
11.1. Fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem fondu podle článku 3 a
při splnění podmínek stanovených v článku 11 a článku 12.
11.2. Nadační příspěvky jsou zpravidla poskytovány ve formě peněžitého plnění. Je-li to však
vzhledem k účelu, k němuž má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační
příspěvek poskytnut ve formě jiného majetkového plnění. Nadační příspěvek mohou mít charakter
jak plnění jednorázového, tak i opětovného.
11.3. Nadační příspěvek může být poskytnut každé právnické či fyzické osobě, která splňuje
podmínky uvedené v bodě 10.4. a která vyvíjí činnost, jíž fond v souladu se zakládací listinou a
statutem podporuje a která o poskytnutí nadačního příspěvku fond požádá (dále jen „žadatel“),
jakož i fyzickým nebo právnickým osobám v rámci vlastních aktivit nebo projektů fondu.
11.4. Žadatel musí být držitelem platné licence k provozování zoologické zahrady ve smyslu zákona
č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zoologických zahradách“), a zároveň musí být členem
nejméně jednoho z uvedených profesních sdružení zoologických zahrad, a to:
a) Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA),
b) Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA),
c) Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) nebo

d) jiné národní nebo regionální asociace zoologických zahrad, která je členem některé z
organizací uvedených pod písm. a) - c).
11.5. Žadatel je povinen spolu s žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku doručit nadačnímu fondu
předběžné písemné stanovisko obsahující souhlas žadatele s přijímáním nadačních příspěvků a
závazek žadatele bezplatně poskytnout v předem sjednaném rozsahu plochy, které budou sloužit k
zajištění reklamy a propagace nadačního fondu a subjektů, které nadačnímu fondu poskytly či
poskytují finanční prostředky či jiné formy podpory určené k přerozdělení ve formě nadačního
příspěvku (dále též jen „reklamní plochy“).
11.6. Finanční podpora žadatele končí dnem, kdy nadační fond obdrží od žadatele, jíž byla podpora
poskytnuta, písemné stanovisko vyjadřující nesouhlas žadatele s dalším přijímáním finanční
podpory od nadačního fondu, popřípadě též po písemném odstoupení žadatele od svého závazku
bezplatně poskytnout v předem sjednaném rozsahu plochy sloužící k zajištění reklamy a propagace
nadačního fondu a subjektů, které nadačnímu fondu poskytly či poskytují finanční prostředky či
jiné formy podpory určené k přerozdělení ve formě nadačního příspěvku.
11.7. Závazek žadatele poskytnout nadačnímu fondu bezplatně v předem sjednaném rozsahu
plochy, které budou sloužit k zajištění reklamy a propagace nadačního fondu a subjektů, které
nadačnímu fondu poskytly či poskytují finanční prostředky či jiné formy podpory určené k
přerozdělení ve formě nadačního příspěvku, je vždy založen samostatnou písemnou nájemní
smlouvou o bezplatném užívání předmětných reklamních ploch uzavřenou mezi nadačním fondem
a žadatelem, jemuž má být podpora poskytnuta, nebo písemným memorandem o spolupráci
uzavřeným mezi nadačním fondem a žadatelem, jemuž má být podpora poskytnuta.
Článek 12
Rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku
12.1. Žadatel podává žádost písemně správní radě. V žádosti žadatel uvede označení a bližší
charakteristiku projektu, o jehož podporu se uchází, předpokládanou výši nákladů a jejich
charakteristiku, požadovanou formu podpory a její výši. Správní rada může žadatele požádat o
doplnění žádosti o další údaje rozhodné pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Nebude-li žádost v dodatečné lhůtě doplněna, hledí se na ni jako by nebyla podána.
12.2. O poskytnutí prostředků fondu rozhoduje správní rada do tří měsíců ode dne doručení žádosti
nebo jejího doplnění. Rozhodnutí správní rady obsahuje:
a) označení projektu, který má být fondem podpořen,
b) označení žadatele (obchodní jméno, příp. název, sídlo, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu; jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu),
c) formu podpory,
d) výši poskytnutých prostředků,
e) dobu splatnosti, pokud jde o poskytnutí půjčky.
12.3. Nadační příspěvek poskytnutý fondem v souladu s účelem, pro který byl fond zřízen, je osoba,
které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými fondem. Nebude-li
nadační příspěvek užit v souladu s podmínkami stanovenými fondem, je osoba, jíž byl nadační
příspěvek poskytnut tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě
stanovené fondem.
12.4. Osoba, které byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání fondu prokázat,
jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek užit.

12.5. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům správní rady, revizorovi, řediteli nadačního fondu
nebo osobám jim blízkým, jakož ani právnickým osobám, ve kterých je člen správní rady, revizor či
ředitel nadačního fondu statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu.
12.6. Správní rada může rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku i bez podání žádosti, bude-li
takový příspěvek poskytnut osobě, která by jinak mohla být žadatelem o poskytnutí nadačního
příspěvku, a k účelu, který je v souladu s účelem nadačního fondu.
Článek 13
Náklady související se správou fondu
13.1. Celkové roční náklady související se správou fondu činí 35 % hodnoty majetku fondu podle
jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.
13.2. Náklady související se správou fondu musí vést fond odděleně od poskytnutých nadačních
příspěvků.
13.3. Náklady související se správou fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení
majetku fondu, náklady na propagaci účelu fondu, náklady související s provozem fondu včetně
mezd a odměn, náklady spojené s akcemi, které pořádá fond nebo jiná organizace pro nadační fond
včetně odměny prezidenta nadačního fondu.
Článek 14
Hospodaření fondu
14.1. Nadační fond může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky
podnikání slouží výhradně k podpoře účelu fondu. Za stejných podmínek může nadační fond
převzít vedení obchodní společnosti. Nadační fond však nesmí být neomezeně ručícím společníkem
obchodní společnosti.
14.2. Nadační fond je oprávněn podnikat zejména v oblasti pronájmu nemovitostí, pořádání loterií,
tombol, veřejných sbírek, bazarů, jarmarků, aukcí, výstav umění, kulturních, společenských,
benefičních, sportovních a vzdělávacích akcí. Je-li k některé z činností zapotřebí získání zvláštního
oprávnění, je fond oprávněn takovou činnost provádět až po získání příslušného oprávnění.
14.3. Majetek fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.
14.4. Fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob, s výjimkami stanovenými zákonem.
14.5. Při prodeji majetku fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku fondu,
nesmí být kupujícím nebo nájemcem předmětné nemovitosti člen správní rady, revizor, ředitel
nadačního fondu ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu
je člen správní rady fondu, revizor nebo ředitel nadačního fondu.
Článek 15
Výroční zpráva
15.1. Nadační fond zpracovává o své činnosti výroční zprávu vždy nejpozději do 30. 6.
následujícího roku po hodnoceném období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok.
15.2. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti fondu za hodnocené období a zhodnocení
této činnosti, a to zejména:
a) přehled o majetku fondu a o závazcích fondu,
b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých fondu v hodnotě 10.000,- Kč přehled o

osobách, které je poskytly s výjimkou případů, kdy dárce požaduje zachování anonymity; v
takovém případě musí být anonymita dárce zachována,
c) přehled o použití majetku fondu,
d) přehled o osobách, jímž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl fond
zřízen, v hodnotě vyšší než 10.000,- Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační
příspěvky použity,
e) zhodnocení, zda fond při svém hospodaření dodržuje pravidla stanovená pro omezení
nákladů souvisejících s jeho zprávou,
f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok revizora
doplněný o závažnější informace ze zprávy revizora.
15.3. Roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.
15.4. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je
fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.
15.5. Fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu, u
rejstříkového soudu.
15.6. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy. Správní rada
může rozhodnout o zveřejnění výroční zprávy dalším způsobem.
Část IV.
Společná a závěrečná ustanovení
Článek 16
Vznik fondu
16.1. Nadační fond vzniká dnem zápisu do příslušného veřejného rejstříku.
Článek 17
Přeměna nadačního fondu
17.1. Přeměna nadačního fondu změnou právní formy na nadaci se připouští. O změně právní formy
fondu rozhoduje správní rada po předchozím vyjádření revizora a písemném souhlasu zakladatelů.
Článek 18
Zánik nadačního fondu
18.1. Nadační fond zaniká z důvodů a způsoby, které stanoví zákon.

Článek 19
Závěrečná ustanovení
19.1. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zakladateli.
19.2. Tento statut se vyhotovuje v pěti stejnopisech, kdy dva obdrží zakladatelé nadačního fondu,
jeden bude založen do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu a další dva stejnopisy budou
založeny v dokumentaci nadačního fondu.

V Ústí nad Labem dne 9. června 2017

