Zakládací listina nadačního fondu
Qiido, nadační fond
Čl. I
Název a sídlo nadačního fondu
1. Název nadačního fondu: Qiido, nadační fond
2. Sídlo nadačního fondu: Praha
Čl. II.
Zakladatel
Zakladatel nadačního fondu: Ing. Miriam Janyšková, nar. 23.3.1978,
785323/5258, bydliště Praha 8, Ďáblice, Županovická 899/12, PSČ 182 00.

r.č.

Čl. III.
Účel nadačního fondu
Účelem nadačního fondu je především:
1. Podporovat rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí za účelem
zvýšení
ekonomické
prosperity
a
celosvětového
renomé
České
republiky. Vytvořením, ověřením a implementací efektivního modelu vzdělávání a
výchovy naplňovat specifické vzdělávací potřeby dětí mimořádně rozumově
nadaných v minimálně jedné oblasti intelektu ve věku 5-18 let.
2. K dosažení tohoto účelu nadační fond inspiruje, komplexně propojuje a šíří osvětu,
zajišťuje finanční, materiální a jinou formu podpory v oblasti vzdělávání a výchovy
mimořádně intelektově nadaných dětí a to zejména v níže uvedených oblastech
a aktivitách:
a) tvorba efektivních způsobů vzdělávání a výchovy,
b) finanční i materiální zajištění zvýšených nároků na výuku,
c) výměna zkušeností se vzděláváním a výchovou,
d) vzdělávání pedagogických pracovníků,
e) včasná diagnostika mimořádného intelektu,
f) propagace a výzkum.

Čl. IV.
Vklad zakladatele
3. Zakladatel vložil do nadačního fondu peněžitý vklad ve výši 500,- Kč /slovy pět se
korun českých/; tento vklad byl složen ve lhůtě patnácti dnů ode dne sepsání
zakladatelské listiny nadačního fondu na účet k tomuto účelu zřízený u společnosti
GE Money Bank, a.s.
4. Správcem vkladu určil zakladatel Ing. Miriam Janyškovou, nar. 23.3.1978, r.č.
785323/5258, bydliště Praha 8, Ďáblice, Županovická 899/12, PSČ 182 00.
Čl. V.

Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, příslušným ke správě
majetku nadačního fondu, řízení jeho činnosti a rozhodování o záležitostech
nadačního fondu.
2. Do působnosti správní rady náleží zejména:
a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
c) schvalovat roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, výroční zprávu
o činnosti a hospodaření fondu (dále jen "výroční zpráva"),
d) volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena
správní rady a dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo
funkce; z členů správní rady volit a odvolávat jejich předsedu a místopředsedu,
e) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady,
f) rozhodovat o zřízení funkce ředitele nadačního fondu, o rozsahu jeho oprávnění
a výši jeho odměny,
g) v případě zřízení funkce ředitele jmenovat a odvolávat ředitele nadačního fondu,
h) schvalovat poskytnutí nadačních příspěvků,
i) odmítnout nadační dar,
j) rozhodnout o změně právní formy nadačního fondu na nadaci,
k) rozhodnout o provádění podnikatelské činnosti nadačním fondem,
l) rozhodnout o zrušení nadačního fondu s likvidací a zvolit likvidátora a určit jeho
odměnu,
m)rozhodovat o dalších otázkách, které jí svěřuje do působnosti zakládací listina
nadačního fondu či tento statut.
3. Správní rada má tři členy.
4. Prvními členy správní rady zakladatel jmenuje:
a) Ing. Miriam Janyškovou, nar. 23.3.1978, r.č. 785323/5258, bydliště Praha 8,
Ďáblice, Županovická 899/12, PSČ 182 00,
b) RNDr. Alenu Bartoňovou, nar. 27.2.1964, r.č. 645227/1133, bydliště Psáry, Ve
Stráži 371, okr. Praha – západ, PSČ 252 44,
c) Mgr. Simonu Šedou, nar. 4.11.1962, r.č. 626104/1303, bydliště Přibyslav,
Niklfeldova č.p. 451, okr. Havlíčkův Brod, PSČ 582 22.
5. Funkční období prvního předsedy a místopředsedy správní rady je desetileté,
funkční období prvního člena správní rady je tříleté. Funkční období dalších členů
správní rady /včetně předsedy a místopředsedy/ je tříleté.
6. Nadační fond zastupují alespoň dva členové správní rady společně.
7. Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně.
8. Členové správní rady jsou voleni správní radou na návrh zakladatele. V případě, že
by zakladatel zemřel, nebo nebyl svéprávný, nebo by návrh na volbu členů správní
rady nepředložil správní radě nejpozději do jednoho měsíce před uplynutím
funkčního období členů správní rady, volí správní rada nové členy bez návrhu dle
vlastního uvážení.
9. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem
zakládací listinou nadačního fondu a tímto statutem.
10. Členem správní rady je způsobilý být ten:
a) kdo není členem dozorčí rady nadačního fondu,

b) kdo je plně svéprávný,
c) kdo je ve vztahu k účelu nadačního fondu bezúhonný,
d) jenž osobně ani osoba jemu blízká není k nadačnímu fondu v pracovněprávním
poměru ani jiném obdobném vztahu,
e) jemuž ani osobě jemu blízké se neposkytují prostředky k plnění účelu
nadačního fondu,
f) jenž osobně ani osoba jemu blízká není členem statutárního ani kontrolního
orgánu právnické osoby, které by byly poskytovány prostředky k plnění účelu
nadačního fondu.
11. V případě, že člen správní rady zemřel, odstoupil nebo byl odvolán z funkce, volí
správní rada nového člena správní rady na základě návrhu zakladatele. V případě,
že by zakladatel zemřel, nebo nebyl svéprávný, nebo by návrh na volbu člena
správní rady nepředložil správní radě nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy
byl o zániku funkce člena správní rady informován, volí správní rada nového člena
bez návrhu dle vlastního uvážení.
12. Zasedání správní rady se koná pravidelně, nejméně dvakrát za rok.
13. Správní rada zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady.

Čl. VI.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem nadačního fondu.
2. Prvními členy dozorčí rady zakladatel jmenuje:
a) Ing. Lenku Mrázovou, nar. 27.9.1968, r.č. 685927/1815, bydliště Praha 8,
Libeň, Nad Okrouhlíkem 2365/17, PSČ 180 00,
b) Ing. Michala Donatha, nar. 18.4.1949, r.č. 490418/032, bydliště Praha 6,
Ruzyně, Chýňská 433/12, PSČ 161 00,
c) JUDr. Romanu Staehelin, nar. 25.8.1974, r.č. 745825/0327, bytem Praha 5,
Košíře, U Vojanky 739/5, PSČ 150 00, bydliště Praha 5, Smíchov, Ke Klimentce
1863/9, PSČ 150 00.
3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.
4. Člen dozorčí rady může být do své funkce zvolen opětovně.
5. Člen dozorčí rady je volen správní radou na návrh zakladatele. V případě, že by
zakladatel zemřel, nebo by nebyl svéprávný, nebo by návrh na volbu člena dozorčí
rady nepředložil správní radě nejpozději do jednoho měsíce před uplynutím
funkčního období člena dozorčí rady, volí správní rada nového člena dozorčí rady
bez návrhu dle vlastního uvážení.
6. Správní rada může odvolat člena dozorčí rady z důvodů stanovených zákonem,
zakládací listinou nadačního fondu a tímto statutem.
7. Členem dozorčí rady je způsobilý být ten:
a) kdo není členem správní rady nebo likvidátorem nadačního fondu,
b) kdo je plně svéprávný,
c) kdo je ve vztahu k účelu nadačního fondu bezúhonný,

d) jenž osobně ani osoba jemu blízká není k nadačnímu fondu v pracovněprávním
poměru ani jiném obdobném vztahu,
e) jemuž ani osobě jemu blízké se neposkytují prostředky k plnění účelu
nadačního fondu,
f) jenž osobně ani osoba jemu blízká není členem statutárního ani kontrolního
orgánu právnické osoby, které by byly poskytovány prostředky k plnění účelu
nadačního fondu.
8. V případě, že člen dozorčí rady zemřel, odstoupil nebo byl odvolán z funkce, volí
správní rada nového člena dozorčí rady na základě návrhu zakladatele. V případě,
že by zakladatel zemřel, nebo by nebyl svéprávný, nebo by návrh na volbu člena
dozorčí rady nepředložil správní radě nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy
byl o zániku funkce člena dozorčí rady informován, volí správní rada nového člena
dozorčí rady bez návrhu dle vlastního uvážení.
9. Člen dozorčí rady zejména:
a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se
zakládací listinou i statutem,
b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků,
upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich
odstranění,
c) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a
konsolidovanou účetní závěrku,
d) vyjadřuje se k výroční zprávě,
e) nejméně jedenkrát za rok podává správní radě v písemné formě zprávu o své
kontrolní činnosti.
9. Zasedání dozorčí rady se koná pravidelně, nejméně dvakrát za rok.
10. Dozorčí rada zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

Čl. VII.
Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku
1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadačním fondem v souladu s touto
zakládací listinou poskytnuto třetí osobě /právnické i fyzické/ k účelu, pro který byl
nadační fond zřízen.
2. Nadační příspěvek je možné poskytnout jen k plnění účelu nadačního fondu podle
článku III. zakladatelské listiny a tohoto statutu, a to za následujících podmínek:
a) nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správní rady,
b) schválené nadační příspěvky jsou poskytovány pouze na základě
smlouvy,
c) na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
3. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem je osoba, které byl nadační
příspěvek poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými
nadačním fondem, jinak je povinna tyto prostředky vrátit nebo vrátit náhradu
v penězích ve lhůtě stanovené správní radou.
4. Osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinna na
požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.
5. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadačního fondu nebo osobám
jim blízkým, jakož ani právnickým osobám, ve kterých jsou členové orgánů

nadačního fondu statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo kontrolního
orgánu, i kdyby tyto osoby splňovaly podmínky pro jejich poskytnutí.
6. Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických
hnutí.
Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou.
2. Ve věcech neupravených zakladatelskou listinou nadačního fondu a tímto statutem
se použijí ustanovení příslušných obecně závazných předpisů České republiky.
3. Zakladatel může písemným právním jednáním rozhodovat o změně zakladatelské
listiny a to zejména o změně sídla, názvu, účelu nadačního fondu, správní radě a
dozorčí radě - počtu členů, jejich působnosti, způsobu jejich jednání apod.,
podmínkách a způsobu poskytování nadačního příspěvku.

