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Úprava zakládací listiny podle občanského zákoníku
ZAKLÁDACÍ LISTINA
Nadačního fondu LASVIT
Lasvit s.r.o., se sídlem Komunardů 894/32, Praha 7, Holešovice, PSČ 170 00, IČ 27931161, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 127308, jednající
Ing. Alešem Stýblem, jednatelem společnosti, narozeným dne 15.04.1976, bytem ŠimonoviceMinkovice, Rozdvojená 163, RČ 760415/0785, jako jediný zřizovatel Nadačního fondu Lasvit,
zapsaného dne 16.ledna 2012 do nadačního rejstříku oddíl N, vložka 872, vedeném Městským
soudem v Praze, rozhodl dne 9.9.2015 v souladu s novým Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. o
úpravě zakládací listiny tak, že zakládací listina má toto znění:

Čl. I.
-------------------------------------------Zřizovatel----------------------------------------------------------------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. II.
-------------------------------Název a sídlo nadačního fondu----------------------------------------------------1. Název Nadačního fondu zní: „Nadační fond Lasvit“ (dále jen nadační fond).-------------------------------2. Sídlo nadačního fondu je Praha 10, Dolní Měcholupy, Za zahradami 421, 109 00--------------------------

Čl. III
------------------------------------------------Účel nadačního fondu--------------------------------------------------------Účelem 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
podory, zejména v těchto oblastech:
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1) sociální a humanitární oblast – na podporu sociálních a humanitárních projetků sledujících obecně
prospěšné cíle, materiální a finanční pomoc mentálně a fyzicky handicapovaný lidem,-----------------2) oblast školství a vzdělávání, podpora vzdělávání studentů formou stipednií, 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 vzdělávácích projektů v oblasti designu.----------------------------------

Čl. IV
----------------------------------------------Výše majetkového vkladu----------------------------------------------------1. Majetkový vklad zřizovatele do nadačního fondu činil 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých).---------2. Majetkové vklady spravoval do vzniku nadačního fondu pan Tobias Zohner, nar. 28.4.1981, bytem
Horní Prysk 74, Prysk, PSČ: 471 15. Správce vkladu převedl vklad zřizovatele na účet nadačního fondu
do 15 dnů po jeho vzniku.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. V
-------------------------------------------------------- Správní rada-----------------------------------------------------------1)Správní rada má 3 členy.--------------------------------------------------------------------------------------------------2) Zřizovatel jmenoval tyto první členy správní rady:---------------------------------------------------------------------Ing.Aleš Stýblo, rodné číslo 760415/0785, nar.dne 15.04.1976, trvalý pobyt: Rozdvojená 163, 463
12 Šimonovice-Minkovice, okr.Liberec,--------------------------------------------------------------------------------------Vlasta Jakimičová, rodné číslo 515302/108, nar.dne 02.03.1951, trvalý pobyt: Polní 637, 460 01?
Liberec 12,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr.František Hejlík, rodné číslo 660529/2078, nar.dne 29.05.1966, trvalý pobyt Jablonec nad
Jizerou 486, 512 43.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3)Funkční období členů správní rady trvá do doby, než funkce zanikne některým ze zákonem
předvídaných důvodů, t.j.smrtí či zánikem člena orgánu, jeho odvoláním či odstoupením.----------------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.-----------------------------------------6)Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem.------------------------
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7)Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni aspoň 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 správnou nadačního fondu (ve statutu
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.---------------------------------------------

Čl. VI
----------------------------------------------------------revizor------------------------------------------------------------------1)Dozorčí rada se nezřizuje a působnost dozorčí rady vykonává podle §17 a 18 zákona č.:227/1997
Sb., v platném znění, revizor.-----------------------------------------------------------------------------------------------2)Prvním revizorem nadačního fondu zřizovatel jmenuje Ing. Martina Šikolu, rodné číslo
641007/0491,nar.dne 07.10.1964, trvalý pobyt Čížkovice 14, 468 21.-----------------------------------------3)Funkční období revizora trvá do doby, než funkce zanikne některým ze zákonem předvídaných
důvodů, tj. smrtí či zánikem člena orgánu, jeho odvoláním nebo odstoupením.----------------------------4)Revizor dohlíží na činnost nadačního fondu v rozsahu stanoveném zákonem.-------------------------5)Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
6)Nadační fond může zřídit dozorčí radu v případě, že naplní zákonné podmínky nebo o jejím zřízení
může rozhodnout správní rada na návrh zřizovatele. V tomto případě počet jejich členů bude tři.-----

Čl. VII
-------------------------------------------Náklady na správu nadačního fondu-----------------------------------------Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu budou stanoveny
statutem nadačního fondu, který vydá správní rada do 30 dnů ode dne vzniku nadačního fondu.
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ČL.VIII
--------------------------------Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků------------------------------------Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a okruh osob, kterým bude možné příspěvek
nadančního fondu poskytnout nadační fond stanoví ve svém statutu.

ČL.IX
------------------------------------------------------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.-----------------------------------------------------------------------------------

Čl.X
-------------------------------------------------Změny zakládací listiny----------------------------------------------------Zřizovatel si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tuto zakládací listinu v kterékoliv její části.---------------

Zřizovatel prohlašuje, že tato listina je výrazem jeho svobodné a pravé vůle, že nebyla uzavřena v tísni
ani za nápadně nevýhodných podmínek. Jako výraz souhlasu s textem smlouvy připojuje svůj podpis.

V__________________ dne: _____________________

___________________________________
Podpis za zřizovatele
Ing. Aleš Stýblo
r.č. 760415/0785
trvalý pobyt: Rozdvojená 163, 463 12 Šimonovice-Minkovice, okr. Liberec

