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STANOVY NADAČNÍHO FONDU – DĚTI BEZ MOBILU, N.F. 
  

 

1.    Základní ustanovení 
  

1.1 Název nadačního fondu:  DĚTI BEZ MOBILU, nadační fond    

1.2 Sídlo nadačního fondu:   Jiráskova 1953, Dobříš 263 01 

1.3 Provozovna nadačního fondu pro Dobříš: Komenského náměstí 536, Dobříš 263 01 

1.4    Nadační fond  je dobrovolnou, samosprávnou, zájmovou neziskovou organizací, 
jejíž cílem  je podpora lidské společnosti, pomoc potřebným, boj se závislostí na 
kybernetice a upevňování mezilidských vztahů. 

1.5 Nadační fond má postavení právnické osoby se sídlem v Dobříši a působností na 
území České republiky. 

1.6     Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada. Správní rada především dbá 
na zachování účelu, pro který byl nadační fond založen. Skládá se z předsedy nadačního 
fondu a dvou členů. 

1.7     Nadační fond se řídí stanovami a provozním řádem. Nadační fond přijímá lektory a 
členy. Každý lektor musí být seznámen s obsahem provozního řádu a stanov, řídit se 
jimi a na důkaz jejich srozumitelnosti a svévolnosti je dodržovat připojit vlastnoruční 
podpis na přihlášku, jejíž přílohou je provozní řád a tyto stanovy. Za porušení stanov a 
provozního řádu může být lektor správní radou vyloučen. 

 

 

2. Cíle činnosti nadačního fondu 

 
2.1           Základním cílem činnosti nadačního fondu je rozvoj mysli a soustředění dětí a 

mládeže, učení samostatnosti a pomoci potřebným, boj se závislostí na internetu, 
sociálních sítích, výpočetní technice a informačních technologiích a rozvoj mezilidských 
vztahů. 

2.2           K dosažení cílů organizace napomůžou životem znalý lektoři, kteří budou děti a 
mládež vést, seznamovat s nástrahy života, pomáhat a rozvíjet jejich znalosti, zkušenosti 
i mysl. 

2.3       Cílovou skupinou nadačního fondu jsou členi - děti a mládež ve věku pět až osmnáct 
let, kteří se společně s lektory  zapojují do výchovných a prospěšných předem 
stanovených akcí. 

2.4       Při své činnosti nadační fond spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami na 
všeobecných úsecích odborné činnosti. 
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3. Struktura nadačního fondu  
 
3.1         Nadační fond rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých 

orgánů podle těchto stanov.  
 

3.2          Orgány nadačního fondu jsou:  
a) správní rada – statutární orgán 
b) revizor – dozorčí orgán 
c) lektoři – výchovný orgán 
d) členi – děti, mládež a zákonný zástupci 

 
3.3          Statutárním orgánem je správní rada nadačního fondu.  
 

3.4     Funkční období volených orgánů nadačního fondu podle těchto stanov je 5 let, 
nestanoví-li správní rada svým rozhodnutím jinak. Funkční období správní rady a 
revizora nadačního fondu končí nejpozději dnem zvolení nového příslušného orgánu. 
Nové orgány nadačního fondu se volí na otevřené schůzi správní rady nejpozději 3 
měsíce před uplynutím konce funkčního období, nebo ihned v případě zvláštních 
okolností.  

 

4. Správní rada – statutární orgán 
 
4.1          Správní rada nadačního fondu je statutárním a výkonným orgánem nadačního fondu.  
 
4.2          Správní rada nadačního fondu zejména:  

a) samostatně rozhoduje o všech věcech nadačního fondu, 
b) vydává, mění a ruší Provozní řád a stanovy nadačního fondu,  
c) rozhoduje o přijetí lektora,  
d) rozhoduje o pozastavení lektora,  
e) rozhoduje o vyloučení lektora, 

         f) volí předsedu správní rady nadačního fondu,  
g) rozhoduje o stanovení odměny lektorům a členům správní rady nadačního fondu, je-li       

tato funkce vykonávána v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu,   
h) schvaluje rozpočet a roční účetní uzávěrku nadačního fondu,  
i) schvaluje zprávy o činnosti nadačního fondu a orgánů nadačního fondu  
j) rozhoduje o jiných změnách orgánů nadačního fondu,  
k) rozhoduje o zániku nadačního fondu.  

 

4.3          Správní rada nadačního fondu se skládá vždy z lichého počtu statutárů nadačního 
fondu, a to ze tří statutárů. Správní rada se schází podle své potřeby, přičemž zasedání 
může svolat předseda nadačního fondu, nebo kterýkoliv z jejich statutárů. Správní rada 
je schopna usnášení, jsou-li přítomni alespoň dva její statutáři. Rozhoduje hlasováním, a 
to prostou většinou přítomných statutárů a odevzdaných hlasů.  

4.4          První správní radu, předsedu a revizora nadačního fondu jmenuje zakladatelka Šárka 
Jánská. 

4.5          Prvními členy správní rady byli jmenováni: Jakub Jánský, Richard Králík,        
JUDr. Lenka Pytlová. 
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5. Předseda správní rady 
 
5.1         Předseda správní rady nadačního fondu jedná za nadační fond navenek samostatně a 

je mu odpovědný.  
    Předseda správní rady nadačního fondu zejména:  

 a) jedná jménem nadačního fondu navenek ve všech jeho věcech s právními důsledky   
pro nadační fond,  

 b) samostatně rozhoduje o věcech nadačního fondu, spojených se zajišťováním a 
organizováním běžného provozu nadačního fondu a s výkonem jeho 
zaměstnavatelských práv,  

 c) samostatně rozhoduje o dalších věcech nadačního fondu, které na něho byly výslovně 
přeneseny opatřením správní radou nadačního fondu,  

 d) odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence nadačního fondu,  
 e) odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní závěrky nadačního fondu,  
 f) svolává a připravuje zasedání statutární schůze správní rady nadačního fondu.  
 
5.2          Prvním předsedou správní rady byl jmenován Jakub Jánský. 
 

6. Revizor – kontrolní orgán  
 
6.1       Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor. Revizora volí správní rada 

nadačního fondu, která rozhodne o funkci revizora volbou a vysloví souhlas. Kontrolní 
orgán se skládá vždy z jednoho revizora nadačního fondu. Revizor je volen i odvoláván 
správní radou nadačního fondu. Funkční období revizora  je 5-leté.  

 
6.2         Revizor nesmí být statutár správní rady nadačního fondu ani likvidátorem nadačního 

fondu v případě jeho zrušení, má však právo účastnit se všech jednání správní rady 
nadačního fondu s hlasem poradním.  

 
6.3    V působnosti revizora je kontrola hospodaření nadačního fondu, zejména pak 

upozorňovat správní radu nadačního fondu na vady hospodaření nadačního fondu a 
podávat mu návrhy na jejich odstranění. Za tímto účelem je oprávněna vyžádat si ke 
kontrole účetnictví nadačního fondu.  

 

7. Lektoři – výchovný orgán 

 
7.1       Lektorem nadačního fondu se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na 

území České republiky. Podmínkou je vyplněná a podepsaná přihláška, jejíž obsahem je 
souhlas se stanovami a provozním řádem a čistý výpis z trestního rejstříku.  

 
7.2       Není-li dále stanoveno jinak, lektorem v nadačním fondu se žadatel stává dnem, kdy 

správní rada nadačního fondu rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemného 
projevu vůle směřujícího ke vzniku lektorství v nadačním fondu (přihlášky) a doložením  
výpisu z rejstříku testů. Přihláška žadatele o lektorství v nadačním fondu musí 
obsahovat minimálně tyto údaje:  
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 - jméno a příjmení lektora  
 - adresu trvalého bydliště lektora  
 - datum narození lektora  
 - telefonické a e-mailové spojení  
 - datum přihlášky  
 - vlastnoruční podpis lektora  
 
7.3       O přijetí lektora nadačního fondu na základě jeho přihlášky rozhoduje správní rada 

nadačního fondu na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.  
               V případě porušení povinností lektora nadačního fondu může správní rada lektorství  
         ukončit, a to s okamžitou platností.  
               Lektor má právo své lektorství dle svobodné vůle ukončit bez udaní důvodů a své 

ukončení lektorství předá správní radě písemně. V případě započetí dne akce, na kterou 
je jako lektor přihlášen, je však povinen tuto akci bezodkladně dokončit.  

 
7.4    Lektorství v nadačním fondu zaniká:  
    a) vystoupením z nadačního fondu, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný 

projev vůle lektora směřující k zániku jeho lektorství v nadačním fondu. Není-li v tomto 
projevu vůle stanoveno jinak, zaniká lektorství dnem jeho písemném doručení 
nadačnímu fondu,  

    b) vyloučením, a to pro hrubé nebo opakované méně závažné porušení povinností 
lektora nadačního fondu podle těchto stanov nebo provozního řádu a podle obecně 
závazných právních předpisů, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a 
oprávněných zájmů nadačního fondu; o vyloučení lektora rozhoduje správní rada 
nadačního fondu, proti rozhodnutí správní rady nadačního fondu o vyloučení má lektor 
právo podat návrh o přezkoumání rozhodnutí revizorem, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů 
od doručení rozhodnutí. Tento návrh na přezkoumání musí mít písemnou formu.  

 c) úmrtím lektora nadačního fondu, a to dnem tohoto úmrtí  
 d) zánikem nadačního fondu.  
 

8. Práva lektora nadačního fondu 
 
8.1 Lektor nadačního fondu je oprávněn zejména:  
 a) účastnit se jako dobrovolný spolupracovník činnosti nadačního fondu,  
    b) vyjadřovat se k činnosti nadačního fondu, předkládat návrhy, připomínky a náměty 

k činnosti nadačního fondu a vyžadovat k svým připomínkám a návrhům stanoviska 
orgánů nadačního fondu.  

8.2       Lektor má právo své lektorství dle svobodné vůle ukončit bez udaní důvodů a své 
ukončení lektorství předá správní radě písemně. V případě započetí dne akce, na kterou 
je jako lektor přihlášen, je povinen tuto akci bezodkladně dokončit.  

 

9. Povinnosti lektora nadačního fondu  
 
9.1    Lektor nadačního fondu je povinen zejména:  
 a) respektovat rozhodnutí správní rady nadačního fondu,  
 b) respektovat stanovy, provozní řád a obyčeje nadačního fondu,  

 c) vést členy, seznamovat je s nástrahy života, pomáhat jim a rozvíjet jejich znalosti, 
zkušenosti i mysl, 
 d) zajistit členům v co největší dostatečné míře bezpečnost, neohrozit jejich život, 
omezit případná zranění  
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            e) neprodleně sdělovat správní radě jakýkoli úraz svůj nebo člena při výkonu činnosti 
 e) sdělovat ke své osobě správní radě nadačního fondu bez zbytečného odkladu změny 
údajů uvedených v přihlášce  
 f) chovat se k ostatním lektorům a členům nadačního fondu i všem ostatním osobám 
podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly 
věku, vzdělání atd.  

g) na akcích nadačního fondu se zdržet kouření, dodržovat přísného zákazu požívání 
alkoholických nápojů a omamných látek 
 

10. Majetek a hospodaření 
 

10.1             Majetek nadačního fondu tvoří finanční fondy, movitý a nemovitý majetek, 
pohledávky a jiná majetková práva. 

10.2             Hospodaření nadačního fondu se řídí plánem činnosti schváleným správní radou. 

10.3             O nabývání, pozbývání a převodech movitého a nemovitého majetku rozhoduje 
správní rada. 

 

 

 

 

V Dobříši dne       16.7.2018 
 


