STATUT NADAČNÍHO FONDU ČASOPISU IN!
Mgr. Jan Balík, r.č. 650801/1499
bytem Benešov, Zapova 506, PSČ 256 01
(dále jen zřizovatel)
zřídil zakládací listinou ze dne 11. dubna 2005 za účelem materiální podpory časopisu „IN! –
dívčí svět“, jehož obsah popularizuje učení katolické církve v otázkách víry a mravů, nadační
fond s názvem „Nadační fond časopisu IN!“.
Dnem 3. června 2005 byl tento nadační fond zapsán do nadačního rejstříku.
K úpravě právních poměrů nadačního fondu vydává jeho správní rada podle § 4 zák.
č. 227/1997 Sb. tento

STATUT

Část I.
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Název a sídlo nadačního fondu
Název nadačního fondu zní: Nadační fond časopisu IN!
Sídlem nadačního fondu je: Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 - Kunratice.
Čl. 2
Územní působnost nadačního fondu
Nadační fond vyvíjí svoji činnost na území celé České republiky.
Čl. 5
Cíl nadačního fondu
Nadační fond se zřizuje v souladu s obecně prospěšným cílem za účelem materiální podpory
čaopisu „IN! – dívčí svět“, jehož obsah popularizuje učení katolické církve v otázkách víry a
mravů.
Čl. 6
Činnost nadace
K dosažení uvedeného cíle bude nadační fond zejména soustřeďovat finanční prostředky
na účtu nadace, a to prostřednictvím darů poskytnutých nadačnímu fondu třetími osobami.
Část II.
Majetek nadačního fondu
Čl. 7
Majetkový vklad
Majetkový vklad zřizovatele činí 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Čl. 8
Zdroje nadačního fondu
Prostředky pro realizaci svého cíle a zajistění své činnosti, jak jsou uvedeny shora, bude
nadační fond získávat zejména z následujících zdrojů:
a) dary právnických a fyzických osob věnované nadaci,
b) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadace,
c) výnosy sbírek.
Čl. 9
Používání prostředků nadačního fondu
Prostředků nadačního fondu lze použít pouze k realizaci cíle nadace uvedeného v čl. 5, a to
zejména na:
a) poskytování nadačních příspěvků dle čl. 10,
b) náklady související se správou nadačního fondu dle čl. 11.
Čl. 10
Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků
Nadační příspěvek může poskytnout nadační fond pouze vydavateli časopisu „IN! – dívčí
svět“. V době přijetí tohoto statutu je vydavatelem časopisu Vydavatelství IN, s. r. o., se
sídlem Horní nám. 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 272 65 170
O udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadačního fondu na základě písemné
žádosti.
Čl. 11
Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu souvisejících s jeho správou
V souladu s § 22 odst. 1 a 2 zákona o nadacích a nadačních fondech se stanovuje, že celkové
roční náklady nadačního fondu související s jeho správou nesmějí překročit 35% nadačních
příspěvků posytnutých v daném roce.
Část III.
Orgány nadace
Čl. 12
Správní rada
1. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost, rozhoduje o všech
záležitostech nadačního fondu a je jeho statutárním orgánem.
2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
c) schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen
„výroční zpráva“) ,
d) rozhodovat o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem,
e) rozhodovat o odvolání člena správní rady, revizora, přestane-li splňovat podmínky členství
nebo funkce; z členů správní rady volit a odvolávat jeho předsedu,
f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady,
3. Správní rada nadačního fondu má tři členy a skládá se z předsedy a dvou místopředsedů.
První členové správní rady jsou jmenováni zřizovatelem v zakládací listině.
4. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkční období je pro všechny členy správní
rady stejné. Opětovné jmenování za člena správní rady je možné.

5. Členy správní rady jmenuje zřizovatel, po jeho smrti nejstarší člen správní rady.
V případě, že se zřizovatel zřekne svého práva jmenovat členy správní rady, přechází toto
právo na osobu, kterou určí zřizovatel písemným prohlášením. Neurčí-li takto žádnou osobu,
přechází toto právo na nejstaršího člena správní rady.
6. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím funkčního období,
jmenuje osoba oprávněná ze článku 10, odst. 5 statutu na uvolněné místo nového člena
správní rady; jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena,
jehož členství ve správní radě zaniklo.
7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady.
8. Zanikne-li členovi správni rady členství ve správní radě z důvodu uplynutí funkčního
období správní rady a do 15 dnů od uplynutí funkčního období nejsou jmenováni noví
členové správní rady, má se za to, že byli do svých funkcí znovu jmenováni členové správní
rady, kterým právě uplynulo funkční období. Pokud byli do 15 dnů od uplynutí funkčního
období nově jmenováni členové správní rady v počtu menším než tři, má se za to, že na
zbývající místa jsou jmenováni členové správní rady, kterým právě uplynulo fuknční období,
a to v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu.
9. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je
hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
10. Správní rada může přijmout rozhodnutí „per rollam“. K přijetí rozhodnutí per rollam je
třeba souhlas věch členů správní rady. To se děje takto: kterýkoliv člen správní rady
zformuluje písemný návrh rozhodnutí a připojí pod něj svůj podpis s datem a místem
podepsání a tento návrh doručí předsedovi. Ostatní členové vyjádří souhlas s návrhem buď
připojením svého podpisu na stejnou listinu nebo podepsáním jiné listiny obsahující stejně
formulované rozhodnutí a jejím doručením předsedovi. Nevyjádří-li se všichni členové
správní rady k návrhu do 15 dnů od jeho doručení předsedovi správní rady, platí, že návrh
nebyl přijat.
11. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným
způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb., zakládací listinu nebo tento statut anebo na
základě písemného odůvodněného rozhodnutí zřizovatele,
d) odstoupením.
Čl. 13
Jednání jménem nadačního fondu
Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady samostatně.
Podepisování za nadační fond se děje tak, že k nasanému nebo vytištěnému názvu nadace
připojí svůj podpis předseda správní rady..
Čl. 14
Revizor
1. Revizor vykonává působnost dozorčí rady ve smyslu § 20 zákona o nadacích a nadačních
fondech.
2. Funkční období revizora je tříleté. Revizora jmenuje stejná osoba jaká dle ustanovení
těchto staut jmenuje členy správní rady.
3. Revizor může být správní radou kdykoliv odvolán, a to ze stejných důvodů a stejným
způsobem jako členové správní rady.
4. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady. Bude mu uděleno slovo, kdykoliv o to
požádá.

Čl. 15
Výroční zpráva a účetnictví
Nadační fond zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30. června
následujícího kalendářního roku.
Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v § 25 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb.
Nadační fond vede účetnictví podle § 24 zákona č. 227/1997 Sb.
Za vyhotovení výroční zprávy a vedení účetnictví je odpovědný předseda správní rady
nadačního fondu.
Část IV.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 16
Změna statutu
O změnách tohoto statutu rozhoduje správní rada, a to třípětinovou většinou všech hlasů.
Čl. 15
Zrušení a zánik nadačního fondu
Nadační fond se zrušuje:
a) dosažením účelu, pro který byl zřízen, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady
o dosažení účelu nadačního fondu,
b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem, dnem
uvedeným ve smlouvě o sloučení,
c) rozhodnutím soudu o zrušení nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak
dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek
majetku.
Likvidace nadace probíhá podle § 9 zákona č. 227/1997 Sb.
V Praze dne 20. června 2005
Josef Macháček
....................................................
předseda správní rady
P. Vladimír Novák
...................................................
místopředseda správní rady
Jan Lukeš
....................................................
místopředseda správní rady

