
ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

 

ZAKLÁDACÍ LISTINA 

Nadační fond 601. skupina speciálních sil generála Moravce 

 

Část I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

 Zakladatelem fondu je spolek s názvem „Klub 601. skupina speciálních sil, z.s.“, IČO: 

02445751, se sídlem Letecká 3135/1, 796 01 Prostějov, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 18005 (dále jen „zakladatel“). 

 

Článek 1. 

Název a sídlo nadačního fondu 

Název nadačního fondu zní: Nadační fond „601. skupiny speciálních sil generála Moravce“ 

(dále jen „nadační fond“). Sídlo nadačního fondu je na adrese: Letecká 1, 796 01 Prostějov. 

 

Článek 2. 

Účel nadačního fondu 

 

Účelem nadačního fondu je: 

 zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory obětem pracovních 

úrazů s trvalými následky (zaměstnancům 601. skupiny speciálních sil a osobám působícím 

v jejich prospěch) s cílem se snáze vyrovnat s následky pracovních úrazů a pomoci těmto 

obětem pracovního úrazu k opětovnému začlenění do společnosti, 

 zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory pozůstalým (po 

zaměstnancích 601. skupiny speciálních sil a po osobách působících v jejich prospěch) s cílem 

se snáze vyrovnat s následky tohoto úmrtí a pomoci pozůstalým udržet si přiměřenou kvalitu 

života, 

 další veřejně prospěšná činnost. 

 

Účel nadačního fondu může být změněn pouze s předchozím písemným souhlasem 

zakladatele. 

 

Článek 3. 

Majetkový vklad 

 

 Výše majetkového vkladu, který se zapisuje do nadačního rejstříku, činí částku 10 000,- Kč 

(slovy: desettisíc korun českých), který je tvořen peněžitým vkladem zakladatele. 

Majetkový vklad do vzniku nadačního fondu spravuje: 

 

Ing. Vladimír Ganzar, narozený 31. 3. 1964, bytem Vodní 1020/29, PSČ 796 01 Prostějov. 

 

Část II. 

ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU 

 

Článek 4. 

Správní rada 

 

 Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje majetek nadačního fondu, 

organizuje a řídí běžnou činnost nadačního fondu a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu. 

 

 Správní rada při vzniku nadačního fondu má 3 členy. Počet členů správní rady může být 

změněn pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. 

 

Prvními členy správní rady nadačního fondu byli jmenováni: 

- Radek Vajdečka, narozen 14. 1. 1975, bytem Studentská 4300/8, PSČ 796 01 Prostějov,  
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- PhDr. Robert Hájek, narozen 13. 2. 1979, bytem Bílovice – Včelary 397, PSČ 687 12 Uherské 

Hradiště, 

- Ing. Vladimír Ganzar, narozen 31. 3. 1964, bytem Vodní 1020/29, PSČ 796 01 Prostějov. 

 

 Funkční období všech členů správní rady je tříleté (neprovádí se každoroční obměna jedné 

třetiny správní rady). Člen správní rady může být opětovně zvolen za člena správní rady. Nové členy 

správní rady jmenuje zakladatel. 

 

 Správní rada může rozhodnout o schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením pouze 

s předchozím písemným souhlasem zakladatele. 

 

 Správní rada si ze svého středu zvolí předsedu správní rady. Správní rada je svolávána dle 

potřeby předsedou správní rady, nejméně však dvakrát ročně. Předseda správní rady je povinen svolat 

správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady, nebo revizor. 

 

 Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady, požádá-li o slovo, musí mu být 

uděleno. Za nadační fond jedná předseda správní rady samostatně. Podepisování za nadační fond se 

děje tak, že ke znění názvu spolku připojí svůj podpis předseda správní rady. 

 

Článek 5. 

Revizor 

 

Dozorčí rada nadačního fondu se nezřizuje a působnost dozorčí rady vykonává podle zákona 

revizor. Správní rada může rozhodnout o zřízení dozorčí rady pouze s předchozím souhlasem 

zakladatele. 

Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. 

 

Prvním revizorem nadačního fondu byl jmenován: 

Ing. Petr Holub, narozen 25. 12. 1972, bytem Studentská 4300/8, PSČ 796 01 Prostějov. 

 

 Funkční období revizora je tříleté a revizor může být opětovně zvolen revizorem. Nového 

revizora jmenuje zakladatel. 

 

 

Část III. 

HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU 

 

 Majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem nadačního fondu a 

podmínkami stanovenými v této zakládací listině nebo ve statut nadačního fondu jako nadační 

příspěvek nebo k úhradě nákladů na ostatní činnosti k naplnění účelu nadačního fondu a k úhradě na 

správu nadačního fondu. 

 

Článek 6. 

Náklady na správu nadačního fondu 

 

 Pravidlo pro omezení ročních nákladů nadačního fondu souvisejících se správou nadačního 

fondu bude stanoveno statutem nadačního fondu. 

 

Článek 7. 

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 

 

 Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, okruh osob, kterým bude možné nadační 

příspěvek poskytnout a způsob poskytnutí nadačního příspěvku bude stanoven statutem nadačního 

fondu. 
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Část IV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 Ostatní neupravené vztahy, práva a povinnosti týkající se nadačního fondu se řídí statutem 

nadačního fondu, případně zákonem. 

 

 

V Prostějově dne 2. 7. 2017.  

 

 

____________________ 

spolek s názvem „Klub 601. skupina speciálních sil, z.s.“ 

zastoupený Ing. Vladimírem Ganzarem, předsedou správní rady 

zakladatel 

 


