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statut,,Hennerova nadačnÍhofondu,,

y;* r

Hennerův nadačnÍfond byl zaloŽen prof. MUDr' EvŽenem RůŽičkou,DrSc., r'č. 57O2O4\O245, trvalý
pobyt'16000 Praha 6, Eliášova 43, prof. MUDr. Karlem Šonkou, DrSc', r.č. 570426t0958 trvalý pobý
16000 Praha 6, Na Kodymce26a doc' MUDr' Evou Havrdovou, CSc., r.č.5558't4/0093, trvalý pobýt
11B 00 Praha 1, Prokopská 3 a jeho hlavním cílem je podpora vzdělávání, vědeckého v1i2t<umů,
vývoje a zdravotnické činnosti v oblasti neurologie a příbuzných odvětví medicíny na Neurblogické
klinice UK 1. LF a VFN, podpora sledování a rozšiřování vědeckých poznatků a jejich uváděňí do
praxe, podpora mezinárodní spoluprács, podpora kulturních a jiných společenských aktivít spjatých s
vysokým školstvíma zdravotnictvím v ČR a ve světě (dále také jen ,,Nadačnífond;).

Správní rada Nadačního fondu pro podporu vzdělávání vsouladu s ustanovením $$ 4 odst. 2 a 10
odst. 2, písm.a) zákona č,. 227l1997 Sb., v platném znění vydává tento Statut Nadačního fondu pro
podporu vzdělávání:

článek !.

Hennerův nadačnífond

Název Nadaěního fondu

Článek ll.
Sídlo Nadačníhofondu

Praha2, Kateřinská 468/30, PSČ: 121 08

článek lll.
Zřizovatelé

Prof. MUDr. EvŽen RůŽička,DrSc., r.č,.57020410245, trvalý pobyt Praha 6, Eliášova 43, PsČ 16000;
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., r.č,.57O426t0958, trvalý póoyt toooo Praha 6, Na Kodymce 26, PSó:
160 00;

Doc' MUDr. Eva Havrdová, CSc', r.č.555814/0093, trvalý pobyt Praha 1, Prokopská 3, PSČ: 11B oo.

článek lV.

Majetek Nadaěního fondu

1)

Majetek Nadačníhofondu můŽe být tvořen pouze peněŽními prostředky, cennými papíry,
nemovitými a movitými věcmi, jakoŽijinými majetkouými právy a jinými majetkovými hodnotami,
na nichŽ neváznou zástavní práva.

2)

Nadačnífond pouŽívá k dosahování účelu,pro kteý bylzťízen, všechen svůj majetek.

3)

Zdrojem majetku Nadačníhofondu jsou zejména:
a) dary finaniní;
b) věcné dary, včetně nemovitostí;
c) výnosy z majetku Nadačníhofondu;
d) odkazy;
e) výnosy ze sbírek a benefičníchakcí;
výnosy z Účelových publikací;
g) úroky z peněŽních prostředků uloŽených na korunovém a devizovém účtubanky;
h) dotace.

f)
4)

Nadačnífond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií,
tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí.

5)

Majetek Nadaěního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného závazku.

6)

Nadačnífond se nesmí podílet na podnikáníjiných osob.

7)

Při prodeji majetku Nadačníhofondu nebo pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku
Nadačníhofondu, nesmí být kupujícínebo nájemce členem správní rady, dozorčírady Nadačního
fondu ani osoby jim blízkéani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je Člen
správní rady či dozorÓí rady Nadačníhofondu.

8)

Ročníúčetníuzávěrka Nadačníhofondu musí být ověřena auditorem za
kalendářní rok, v němŽ
Úhrn celkových nákladů nebo výnosů.vykazovanycn ruaoaenim fondem
3'ooo'ooo,- Kč
Jió"yši
nebo pokud majetek Nadačníhofondu bude vyššíňeŽ 3.ooo.ooo,_
Kč.

9)

výroční
T|áyy a to nejpozději do šesti měsícůpo skončení
hodnoceného období.. Hodnoceným obdobím
le upyňůryi r<árenoarňiiór.,
doba od
vzniku Nadačníhofondu do konce kalendářníhó rot<'u,'vněmz Nadačnífond ňopripaoě
vznit<t, jde_li o první
Nadačnífond vypracoyává

výročnízprávu.

Výročnízpráva obsahuje přehled o veškeréčinnosti Nadačníhofondu za hodnocené
období a
zhodnocení této činnosti a to zejména:
přehled majetku Nadačníhofondu, přehled závazkŮ;
3)
b) u jednotlivých. nadačníchdarů poskytnut'ých Nadačnímu fondu v hodnotě nad 1O.000,- Kč,
přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce poŽaduje
zachování anonymity, musí mu
být anonymita zachována;
c) přehled o pouŽití majetku Nadačníhofondu;
d) přehled o osobách, jímŽ byly nada.čnípŤíspěvky poskytnuty k Účelu, pro kteý byl Nadační
fond zřízen, vhodnotě vyššíneŽ 1o'oóo'- xe á žnoonocení, zda ajakým.'p,:,.bo"rn
uýrý

nadačnípříspěvky pouŽity; pokud ny! n^adační příspěvek'poskytnut'úizicxe
osobě ke
zdravotním nebo jiným humanitárním účetůma tató osoba poiaouje zacňóvani
anonymity,

e)

0

musí být její anonymita zachována;
zhodnocení, zda Nadačnífond při svém hospodaření dodžuje pravidlo stanovené
v souladu
se zakládací smlouvou v tomto statutu pro omezeni naxjacjů
se
správou
Nadačníhofondu;
"oúuis"iióich
zhodnocenízákladních údajůobsaŽených v ročníÚčetnízávěrce a výrok auditora
doplněný o
závažnějšíinforma-ce ze zprávy auditora (pokud musí být ročni účetniiararx^ ověřena
auditorem); roění Účetní závěrkaje přílohou výročnízprávy'

10) Nadačnífond uloŽí do 30 dnů po schválení správní radou výročnízprávu
u rejstříkového soudu'
Vyjdou_li po zveřejnění výročnízprávy najevo skutečnosti, které odůvoanu;r;giópiavu,
je Nadační
fond povinen opravu bez zbytečnéhoodkiadu provést a zveřejnít ji stejným
jako výroční
zprávu.
'p'c'"Jn"'

článek V.
Účelem zřízeníN adačn ího fondu je .";'unx|'eze

a)
b)

c)

ní Úěel u

zajištění podpory a rozvoje vzdělávání;
zajištění podpory vědeckého výzkumu a vývoje;

podpora zdravotnických činnostív oblasti neurologie a příbuzných odvětvÍ medicíny
na
Neurologické klinice UK 1. LF a VFN;
d) sledování a rozšiřování vědeckých poznatků a jejich uvádění do praxe;
e) podpora a zajištění mezinárodní spolupráce;
0 podpora a zajištěníobnovy a rozvoje pracovišť Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN;
s) zajištěníodborných soutěŽí, stipendií a cestovnícň grantů pro účastna vědeckých
h)
i)

i)

konferencích;
podpora vzdělávacích a vědeckých symposií, konferencí, kongresů a kursů;
zajíŠtěnipříspěvků na vzdělávacía výzkumné stáŽe na Neuro-logické klinice UK 1. LF a VFN
a
na dalších domácích a zahraničních pracovištích;

zajištění podpory- kulturních a jiných společenských aktivit spjatých s vysokým školstvÍm
a

zdravotnicfuim v ČR a ve světě.

1) správní rada;
2) dozorčírada'

ě!ánek V!.
orgány Nadačníhofondu:

1)

2)

Glánek Vl!.
Správní rada
Správní rada spravuje majetek Nadačního fondu, řídíčinnost a rozhoduje o všech záleŽitostech
Nadačníhofondu a je jeho statutárním orgánem. Za správní radu jedná á podepisuje samostatně
předseda správní r9dy n9bo 2 jiní členovésprávní rady spoleěn_ě a to tár, zá k nadepsanému
nebo vytištěnému názvu Nadačníhofondu, připojí své podpisy, věetně uvedenífunkce.
Do výluěné působnosti správní rady náleŽí:
vydat statut, rozhodovat o změnách statutu;
schvalovat rozpočet a jeho změny;
c) schvalovat roění účetníuzávěrku a výročnízprávu o činnosti a hospodaření;
d) rozhodovat o sloučenís jiným nadačním fondem;
e) rozhodovat o poskytování nadačníchpříspěvků;
přijímat dary, příspěvky, dotace apod.;
g) volit nové členy správní rady a dozorčírady a rozhodovat o jejich odvolání;
stanovit výši odměny zavýkon funkce člena správní rady a dozorčírady.

a)
b)

f)

3)

Správní rada má 3 ěleny.

4)

Členem správní rady můŽe být pouze ýzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům,je
bezÚhonná a není a ani osoba jí blízká k Nadačnímufondu v pracovněprávním nebo obdobném

vztahu.

5)

Za bezúhonnéhose v tomto případě nepovaŽuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro Úmyslný
trestný ěin. BezÚhonnost se doloŽí výpisem z rejstříku trestů, kteý nesmí být starší více ňeŽ 3
měsíců.

6)

jí blizká, které se poskytují prostředky
plnění Účelu Nadačníhofondu, jakoŽ ani člen statutárního orgánu či 'kontiolňíňo organú
právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účeluNadačníhofondu poskytovány této právňické
Členem správní rady nemůŽe být fyzická osoba ani osoba

k

osobě.

7)

Funkčníobdobí členůsprávní rady je tříleté' opětovné zvolení člena správní rady je moŽné.

8)

První členy správní rady jmenuji zřizovatelé:
Prof. MUDr. EvŽen-RůŽička,DrSc., r'č,. 570204tO245, trvalý pobyt 16000 Praha 6, Eliášova 43;
Prof. MUDr. KarelŠonka, DrSc', r.č.57O426t0958, trvalý pobyt ioooo Praha 6, N'a Kodymceža;
Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc., r.č.55581410093, trvalý pobyt 1't8 00 Praha 1, Prokopská 3.

9)

Zakládací smlouva Nadačního fondu stanoví, Že se neprovádí se kaŽdoročníobměna jedné třetiny

členůsprávní rady.

í0) Správní rada zasedá nejméně dvakrát do roka. ZkaŽdého zasedání správní rady musí být
vyhotoven zápis, kteý musí obsahovat: seznam zúčastněnýchčlenůsprávní rady, program
zasedání, výsledky hlasování a rozhodnutí o přidělení nadačníchpříspěvků, a dále poópisy
zúčastněnýchčlenůa jméno a podpis osoby, která zápis sepsata. Zápis ověřují dva zvolení
členovésprávní rady. Zápisy ze zasedání správní rady musí být uchovány po dobu nejméně 5 let
od konce kalendářního roku, v němŽ se zasedání konalo. Správní rada je povinna zápisy ze
zasedání na poŽádání předloŽit zřizovateli.
1

1) Členovésprávní rady ze svého středu volí předsedu, kteý svolává a řídíjednání správní rady.

12) Členstvíve správní radě zaniká:

a) uplynutím funkčníhoobdobí;
b) Úmrtím;
c) odvoláním, přestaneJi člen splňovat

d)

podmínky pro členstvínebo porušil-li závaŽným
způsobem nebo opakovaně zákon č.22711997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, nebo
statut Nadaěního fondu nebo se bez řádné omluvy opakovaně nezúčastnilzasedání správní
rady, ačkoli byl řádně pozván;
odstoupením.

'13)

Správní rada rozhodne o odvolání svého člena zdůvodůstanovených v předchozím článku
do
jednoho měsíce ode_dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpbzději'vsar
oo šesti měsíců,
ode dne kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správni'rada nerozhodne
o odvolání'
odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, zřizovatele, člena dozorčí
rady nebo
osoby, která osvědčí právnÍ zájem.

14) Zanikne-li ělenovi správní rady členstvíve správní radě před uplynutím funkčníhoobdobí, zvolí
správní rada na uvolněné místo nového člena. Jeho funkčníobáobí skončídnem, ke kterému
mělo skončit ělenstvíčlena, jehoŽ členstvívesprávní radě zaniklo.
15) Správní rada je usná_šeníschopná, jsou-li přÍtomni alespoň dva ělenové správní rady. Správní rada
rozhoduje na základě hlasování, k rozhodnutíje třeba souhlasu nadpoloviční větŠiny všech jejích
členů.Při rozhodováníje hlasovací právo členůsprávní rady rovné. Při rovnosti ntásů roznócíu;e
hlas předsedajícího.
16) JestliŽe v důsledku zániku členstvíve správní radě nemá Nadačnífond statutární orgán
nebo ve

správní radě zůstal pouze jeden člen, jmenuje nové členy soud na návrh zřizovatele, áozorčírady
nebo i bez návrhu.

článek Vlll.
Dozorčírada

1)

Dozorčírada Nadačníhofondu je jejím kontrolním orgánem.

2)

Dozorčírada zejména:
kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadaěních příspěvků a správnost
účetnictvívedeného Nadačnímfondem;
b) přezkoumává ročníúčetníuzávěrku a výročnízprávu;
c) dohlíŽína to, zda Nadačnífond vyvíjíčinnost v souladu s právními předpisy, zakládací
smlouvou a statutem Nadačníhofondu;
d) upozorňuje sprav1í radu na zjištěnénedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výs|edcích xóňtro|ni činnosti.

3)

a)

Dozorčírada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:
nahlíŽet do účetníchknih a jiných dokladů týkajícíchse Nadaěního fondu;
svolat mimořád.né zasedání rady, jestliŽe to vyŽadují zájmy Nadačního fondu, pokud tak
neučinípředseda správní rady.

a)
b)

4)

Členovédozorčírady mají právo zÚčastnit se zasedání správní rady a musí jim být uděleno slovo'

5)

Dozorčírada má 3 ěleny.

6)

Členem dozorčírady můŽe být pouze ýzická osoba, která je způsobilá k právním Úkonům, je
bezúhonná a není a ani osoba ]i blízká k Nadačnímufondú v pracovněprávním či obdobném

pokud o to poŽádají.

vztahu.

7)

Za bezÚhonného se v tomto případě nepovaŽuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro Úmyslný
trestný čin. BezÚhonnost se doloŽívýpisem z rejstříku trestů, kteý nesmí být staršíneŽ 3 měsíců'-

8)

Členem dozorčírady.nemůŽe býtfyzická osoba ani osoba jíblízká, které se poskytují prostředky
kplnění Účelu Nadačního fondu, jakoŽ ani člen statutárňího ěi kontrolníno orgaÁu'právnickó
osoby, jsou-li prostředky k plnění úěelu Nadačníhofondu poskytovány této právnicŘé osobě.

9)

Funkění období členůdozorčírady je tříleté. opětovné zvolení ělena rady je moŽné.

10) První členy dozorčírady jmenují zřizovatelé:
MUDr. Petr Mečíř,r.č,.61071611181,trvalý pobyt 120 0O Praha 2 , Na Slupi 17;
Doc. MUDr. Jan Roth, CSc., r.č.610323/0815, trvalý pobyt 13ooo Praha g, oreoitsra tt;
MUDr. Robert Jech, PhD., r.č.690510/2545, trvalý pobyt 170 00 Praha 7, Fr. KfíŽka25'

11) Zakládací smlouva Nadačníhofondu stanoví, Že se neprovádí se kaŽdoroční obměna jedné
třetiny
členůdozorčírady.
12) Dozorčírada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zkaždéhozasedání musí být vyhotoven zápis,
kteý
musí obsahovat:
.seznam zÚčastněných_ členů,program zasedání, vyste'ory hlasování, výsledeŘ
rozhodnutí, podpisy zúčastněných členůa jména á podpis osoby, Řtera žapis sepsaia.'Zápisy
musí být uchovány nejméně 5 let od skončeníkalendářního rokul v němŽ se zasedání konalo
Dozorěí rada je povinna zřizovateli na jeho Žádost předloŽit zápisy ze zasedání.
13) Členovédozorěi rady zesvého středu volípředsedu, ktený svolává a řídízasedánÍdozorčírady.
'14)

Členstvívdozorčíradě zaniká:
uplynutím funkčníhoobdobí;

a)
b)
c)
d)

úmrtím;

odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členstvínebo porušil-li závaŽným
způsobem a opakovaně zákon Č,' 227t1997 Sb., o nadacích a nadačníchfondech, nebo státut
Nadačníhofondu nebo se bez řádné omluvy opakovaně nezÚčastnil zasedání dozorčírady;
odstoupením.

15) Správní rada rozhodne o odvolání člena dozorčírady zdůvodůstanovených v předchozím
článku

do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, ňe;poz'oe;i však do šesti
měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě spraúni radá nerozhodne o
odvolání, odvolá člena dozorčírady soud na návrh člena správni rady, zřizovatele, člena dozorčí
rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

je třeba souhlasu většiny jejích členů.Při
rozhodování je hlasovací právo členůrady rovné. Při rovnosti hlasú 'rózhoduje hlas

16) Dozorčírada rozhoduje hlasováním, k rozhodnutí

předsedajícího.

lx.
Stanovení pravid!a omezení náktadů
Celkové ročnínáklady Nadačního fondu související se správou Nadaěního fondu nesmí převýšit 25
hodnoty roěně poskytnutých nadačníchpříspěvků'

1)

%

x.
Podmínky pro poskytování nadaěních příspěvků
Nadačnípříspěvky mohou být poskytnuty pouze v souladu s účelem,pro ktený byl Nadačnífond
zÍízena v souladu s podmínkami stanovenými v tomto statutu a k úhradě nařno-r:r spojených se
správou Nadačního fondu, jejichŽ výše nesmí přesáhnout částku stanovenou v souladu se
zakládací smlouvou tímto statutem.

2)

3)

o přidělení nadačníhopříspěvku rozhoduje správní rada na základě písemnéŽádosti. Nadační
příspěvky mohou být poskytovány ýzickým i právnickým osobám.
Nadačnípříspěvky budou poskytovány zejména na:

a)

podporu studentů, pedagogických a vědeckých pracovníkůpři odborných a výzkumných
stáŽích, včetně úhrady nákladů spojených s pobytem, dopravou a školeňímna domácíc-h a
zahraničn ích pracovištích
pořádání soutěŽí o ceny za odborné a vědecké publikace;
stipendia a cestovní granty pro účastna vědeckých konferencích;
;

b)

c)
d)

organizaci odborných setkání, školení, konferencí, sympozií a kongresů s lékařskou a

vzdělávací tématikou'
e) odborné a výzkumné stáŽe na Neurologické klinice UK 1. LF a VFN;
f)
zajištění podpory obnovy a rozvoje pracovišť Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN;
s) Úhradu nákladů návŠtěv zahraničních odborníkůna UK 1. LF a ýFN;
h) pořízení odborné literatury, vzdělávacích programů, iv elektronické podobě včetně hardware;
i)
výzkumné a vědecké projekty;
kulturní a jiné společenskéaktivity spjaté s vysokým školstvím a zdravotnictvím v ČRa ve
i)
světě;

k)
4)

propagaci Nadačníhofondu a jeho činnosti.

9:9o"' které byl nadačnípříspěvek poskytnut je povinna na poŽádání Nadačního fondu prokázat,
jakým
způsobem a.kjakému účeiuoýt vyirzit. Správní rada je povinna uy*in"t vrácení
neoprávněně vyuŽitých prostředků.

5)

Členůmorgánů Nadačníhofondu nelze nadačnípříspěvek poskytnout'

6)

Nadačnífond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.
xt.

1)

2)

3)

Sloučení,zánik a likvidace Nadaěního fondu
Pokud majetek Nadačníhofondu nebude postačovat k plnění účelu,pro ktený byl tento
fond
zřízen, mohou členovésprávní rady rozhodnout o sloučeníNadačního'tonou s;iným nadačním
fondem, jehoŽ účeljeshodný popř. obdobný účelu,pro kteý byl Nadačnífond
zříien.
Nadačnífondzaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku předchází jeho
likvidace, přechází-lijeho majetek na jiný nadační fond resp. nadaci.

zrušeníslikvidací nebo bez

Nadačnífond se zrušuje:
dosaŽením Úěelu,_pro kteý byl zřízen, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosaŽení
Účelu Nadačníhofondu;
b) rozhodnutím správní rady o sloučenís jiným nadačnímfondem dnem uvedeným ve smlouvě o

a)

c)
d)

sloučení;

rozhodnutím soudu o zruŠenífondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí;
prohláŠením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášeníkonkursu pro
nedostatek

majetku.

4)

Soud na návrh zřizovatele nebo osoby, která osvědčíprávní zájem Nadačnífond zruší,jestliŽe:
při své činnosti závaŽným způsobem ne'bo opakovaně porušuje zákon Ó.
o nadacích a nadačníchfondech, zakládaci smloúvu nebo státut;
b) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady nebo nebyli zvolení členové
orgánů Nadačníhofondu, jejichŽ členství,popř. funkce zanikly
neŽ před rokem;
c) NadačnÍfond neplní po dobu nejméně dvou let účel,pro t<tóryvíce
nyt zřížen a Nadačnífond ve
lhůtě soudem stanovené nezjedná nápravu.

5)

Soud na návrh zřizovatele, správní rady nebo osoby, která osvědčíprávní zé4em Nadačnífond
zruší,jestliŽe se trvale majetek Nadačníhofondu vyčerpal a Nadaění fond tak nemŮŽe plnit účel,

a) !_{*l' fond
227l1997 Sb.,

pro kteý byl zřizen.

6)

Nepřešlo_li celé jmění Nadačníhofondu na právního nástupce, provede se likvidace. Líkvidátora
jmenuje správní rada s výjimkou případu zrušení Nadačníhofondu uvedených
v článek Xl., odst. 3
písm' c) a d) tohoto statutu, kdy likvidátora jmenuje soud.

xil.

1)

2)

Závěreč,ná ustanovení
Statut je moŽné měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků, které se po odsouhlasení
správní radou Nadačníhofondu stanou nedílnou součástítohoto statutu.
Statut Nadačníhof9nd'u, jmenovitý seznam členŮ správní a dozorčírady je přístupný k nahlédnutí
v sídle Nadačníhofondu.

V Praze dne 13.11.2001
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Doc' MUDr. Eva Havrdová, CSc.

