V souvislosti s novelou Občanského zákoníku, zákon č.89/2012 Sb., se správní rada Nadačního
fondu Lasvit po předchozím projednání se svým zřizovatelem Lasvit s.r.o. jednohlasně usnesla na
novém znění Statutu nadačního fondu.

STATUT NADAČNÍHO FONDU LASVIT
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1

Název nadačního fondu zní: „Nadační fond LASVIT“ (dále jen "nadační fond").
Čl. 2

Sídlo nadačního fondu je ul.Komunardů 894/32, Praha 7, Holešovice, 170 00
Čl. 3

Nadační fond vznikl podle zákona č. 227 ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech registrací
u obchodního soudu v Praze dne 19.1.2012. Nadační fond je právnickou osobou, jejíž právní poměry
se řídí zákonem o nadacích a nadačních fondech, dalšími obecně závaznými právními předpisy a
tímto statutem.
Čl. 4

Zřizovatelem nadačního fondu je společnost LASVIT s.r.o., identifikační číslo: 279 31 161 se sídlem
Praha 7, Komunardů 894/32, Holešovice, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 127308.
Čl. 5

Účelem a posláním nadačního fondu je shromažďování prostředků a zdrojů a jejich poskytování
fyzickým a právnickým osobám a neziskovým organizacím za účelem jejich finanční, materiální,
personální a jiné podpory, zejména v těchto oblastech:
1) sociální a humanitární oblast – na podporu sociálních a humanitárních projektů sledujících obecně
prospěšné cíle, materiální a finanční pomoc mentálně a fyzicky handicapovaným lidem,
2) oblast školství a vzdělávání – finanční a materiální podpora školám a školským zařízením, podpora
vzdělávání studentů formou stipendií, podpora obecně prospěšných vzdělávacích akcí,

3) sport a sportovní aktivity – finanční a materiální podpora sportu a volnočasových sportovních akcí,
zejména amatérského charakteru,
4) podpora mladých designérů a vzdělávacích projektů v oblasti designu.
II. MAJETEK NADAČNÍHO FONDU
Čl. 6

Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti bude nadační fond získávat z finančních i
materiálních darů tuzemských i zahraničních právnických i fyzických osob, příp. ziskem za
poskytovanou reklamu, pronájmem nemovitostí, pořádáním loterií, tombol, veřejných sbírek, aukcí,
kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí, z výnosů svých činností a z majetku
nadačního fondu. Majetek nadačního fondu může být tvořen peněžními prostředky, movitými a
nemovitými věcmi jakož i jinými majetkovými hodnotami, na kterých neváznou zástavní práva.
Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku. Základní
majetkový vklad zřizovatele do nadačního fondu činí 1000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Majetkové
vklady spravuje do vzniku nadačního fondu pan Tobias Zohner, nar. 28.4.1981, bytem Horní Prysk 74,
Prysk, PSČ 471 15 . Správce vkladu převede vklad zřizovatele na účet nadačního fondu do 15 dnů po
jeho vzniku.
Čl. 7

Prostředky nadačního fondu lze použít k realizaci cíle nadačního fondu uvedeného v článku 4 a to
zejména na:

1) příspěvky a finanční zajištění činností uvedených v článku 5,
2) náhrady cestovních výloh těm, kteří vykonávají práci pro nadační fond, a to podle platných
předpisů a na základě vyúčtování předloženého předsedovi správní rady nadačního fondu,
3) úhradu výdajů souvisejících s běžnou činností nadačního fondu a na propagaci účelu souvisejícího
s provozem nadačního fondu
4) odměnu za pracovní činnost výkonného ředitele nadačního fondu.

Celkové roční limity na náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu se
nestanovují. Nadační příspěvky mohou být poskytnuty buď v peněžní formě na uskutečnění nákupu,
opravy či určitého projektu nebo přímo ve formě věcného plnění. Osoba či zařízení je povinna užít jej
v souladu s podmínkami, které vyplývají z nadační listiny a ze statutu nadačního fondu, jinak je
povinna tento příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem,
nejdéle však do jednoho roku ode dne doručení první výzvy. Osoba či zařízení, kterým byl nadační

příspěvek poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému
účelu byl využit. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadačního fondu nebo
revizorovi nebo osobám jim blízkým. Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran
nebo politických hnutí.
III. ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU
Čl. 8
Správní rada nadačního fondu:

1) Nejvyšším orgánem nadačního fondu a jeho správcem je správní rada.
2) Správní rada má tři členy.
3) Funkční období členů správní rady je určeno ve Zřizovací listině Nadačního fondu Lasvit. Funkční
období se stanoví pro všechny členy ve stejné délce. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny
členů správní rady.
4) Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně.
5) Správní rada zvolí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí
zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy,
požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo dozorčí rada či revizor.
6) Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem.
7) Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové správní rady.
8) K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo jinou nadací, případně o
zrušení nadačního fondu, je třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních věcech rozhoduje
správní rada nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího správní radě.
9) Zřizovatel má právo zúčastnit se jednání správní rady. Požádá-li o slovo, musí mu být uděleno.
10) Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady nebo její dva členové. Podepisování za
nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady nebo
dva její členové.
11) Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o:
a) schválení nadačních příspěvků
b) stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu
c) zřízení funkce výkonného ředitele nadačního fondu, o rozsahu jeho plných mocí a výši jeho
odměny

d) vydává Statut nadačního fondu a rozhoduje o jeho změnách
e) stan výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora.
12) Správní rada každoročně vypracuje výroční zprávu, jejíž součástí je roční účetní uzávěrka, do 30.
června roku následujícího.
13) Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je
bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném
vztahu, ani osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen
statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního
fondu poskytovány této právnické osobě. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů,
popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.
14) Členství ve správní radě zaniká některým ze zákonem předvídaných důvodů, tj. :
a) zánikem funkce
b) úmrtím
c) odvoláním
d) odstoupením
15) Správní rada rozhodne o odvolání člena správní rady z důvodů stanovených zákonem do
jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento
důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání, odvolá člena správní
rady soud na návrh člena správní rady, zřizovatele, nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

Čl. 9

Výkonný ředitel nadačního fondu je výkonným orgánem nadačního fondu podřízeným a odpovědným
správní radě. Výkonného ředitele nadačního fondu volí a odvolává správní rada. Výkonný ředitel je
oprávněn vykonávat činnosti související se zajištěním běžného, zejména hospodářského chodu
nadačního fondu. Předkládá správní radě nadačního fondu návrhy na poskytnutí nadačních příspěvků
nebo darů min. 2x ročně.
Čl. 10

Revizor nadačního fondu

1) Je kontrolním orgánem nadačního fondu.

2) Funkční období revizora je určeno ve Zřizovací listině.
3) Revizor dohlíží na výkon činnosti nadačního fondu v rozsahu stanoveném zákonem.
4) Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to
požádá.
5) Nadační fond muže zřídit dozorčí radu v případě, že naplní podmínky zákona č.: 227/1997 Sb., v
platném znění nebo o jejím zřízení může rozhodnout správní rada na návrh zřizovatele. V tomto
případě počet jejích členů bude tři.

Čl. 11

1) Funkce v orgánech nadačního fondu je možné vzdát se písemným prohlášením adresovaným
předsedovi správní rady nadačního fondu. Funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne
doručení písemného prohlášení.
2) O obsazení uvolněné funkce předsedy a člena správní rady rozhoduje hlasováním správní rada. O
obsazení uvolněné funkce revizora rozhoduje zřizovatel.
3) Funkce ve správní radě i funkce revizora jsou čestné. Správní rada však může rozhodnout o
přiznání odměn členům orgánů nadačního fondu a výkonnému řediteli nadačního fondu za účelem
náhrady za ztrátu času stráveném výkonem funkce v orgánech nadačního fondu.

IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 12

Výroční zpráva:
1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. června za předchozí kalendářní rok.
2. Výroční zpráva bude uložena ve sbírce listin rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle
nadačního fondu v úředních hodinách.

Změna statutu:
O změně statutu rozhoduje správní rada, a to všemi hlasy svých členů. Každá změna statutu podléhá
registraci příslušného rejstříkového soudu dle sídla nadačního fondu, formou dodatků k tomuto
statutu nebo novým statutem.

Čl. 13

Zrušení, zánik a likvidace nadačního fondu:

1) Nadační fond je zřízen na dobu neurčitou.
2) Nadační fond může být zrušen na návrh zřizovatele.
3) Nadační fond zaniká z důvodů a způsoby, které stanoví zákon.
4) Dary poskytnuté nadačnímu fondu se nevracejí.
5) V případě zániku nadačního fondu připadne jeho majetek jinému nadačnímu fondu nebo nadaci.

Správní rada na svém zasedání dne 1.4.2019 v Liberci projednala a schválila nové znění Statutu
Nadačního fondu Lasvit. Jednání správní rady se zúčastnili tito členové:

Ing. Aleš Stýblo – předseda správní rady

_____________________________________

Paní Vlasta Jakimičová – členka správní rady

_____________________________________

Ing. Martin Šikola – člen správní rady

_____________________________________

Paní Lenka Sálová – výkonný ředitel

_____________________________________

Paní Zdena Stýblová - revizor

_____________________________________

Za zřizovatele Nadačního fondu Lasvit:
Ing. Aleš Stýblo, jednatel Lasvit s.r.o.

_____________________________________

Tento statut plně nahrazuje statut sepsaný dne 31.8.2015 a nabývá platnosti dnem registrace
v rejstříku nadací a nadačních fondů u Městského soudu v Praze.
V Liberci dne: 1.4.2019

Sp.zn. F 193834/2011/N872-1

Městský soud v Praze
Rejstřík nadací a nadačních fondů
120 00, Praha 2, Slezská 9

Věc: zaslání nového znění Statutu Nadačního fondu Lasvit

Dobrý den,
v souladu s novelou Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb, se správní rada Nadačního
fondu Lasvit po předchozím projednání se svým zřizovatelem Lasvit s.r.o. a v souladu se
Zřizovací listinou jednohlasně usnesla na novém znění Statutu Nadačního fondu Lasvit. Statut
byl odhlasován na zasedání správní rady dne 1.4.2019.
Děkuji,
s pozdravem,

Ing. Aleš Stýblo ______________________
Předseda správní rady a zástupce zřizovatele Lasvit s.r.o.

Příloha:
Statut Nadačního fondu Lasvit s podpisy všech členů správní rady a zřizovatele

