STATUT NADAČNÍHO FONDU
Článek I.
Základní ustanovení

Název:

Nadační fond pro výzkum psychedelik / anglická verze „Foundation
for Psychedelic Research“(„Fond“)

Sídlo:

V Honech 687, 250 67 Klecany,

IČ:

05540143

(„Fond“)
Zřizovatel:
Zřizovatelem Fondu je:

Společnost pro podporu neurovědního výzkumu s.r.o., se sídlem V
Honech 687, 250 67 Klecany, IČ: 05547130

Článek II
Účel Fondu

2.1.

Fond slouží za účelem podpory výzkumných pracovišť a týmů, které se zabývají studiem
psychedelických látek. Primárně je Fond určen na podporu studií z oblastí farmakologie,
neurobiologie, psychologie, dietologie a psychiatrie, které se věnují mechanismu účinku
psychotropního působení těchto látek a jejich možnostem klinického využití v terapii. V
širším kontextu pak Fond podporuje také společenskovědní projekty orientované na
společenské konsekvence a historii užívání psychedelik.

Článek III
Správní rada

3.1

Statutárním orgánem Fondu je správní rada.

3.2

Správní rada spravuje majetek Fondu, řídí činnost Fondu a rozhoduje o všech záležitostech
Fondu, ledaže jsou vyhrazeny zakládací listinou a tímto statutem zřizovateli

3.3

Správní rada je tříčlenná. Správní rada volí ze svých členů svého předsedu.

3.4

Jménem Fondu navenek jedná vždy každý člen správní rady samostatně.

3.5

Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a) vydat statut Fondu a rozhodovat o jeho změnách,

b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,
d) rozhodovat na návrh vědecké rady o poskytnutí finančního příspěvku,
e) rozhodovat o přijetí darů,
f) schvalovat realizaci projektů Fondu,
g) rozhodovat o spolupráci nebo účasti na společných projektech připravovanými jinými
nadačními fondy, nadacemi, popřípadě jinými subjekty.
3.6

Funkční období členů správní rady je jeden rok. Opětovné zvolení za člena správní rady je
možné.

3.7

Nové členy správní rady volí a odvolává zřizovatel. Zřizovatel může odvolat člena správní
rady z důvodů stanovených zákonem, zakládací listinou a tímto statutem.

3.8

Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je
bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k Fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.
Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují
prostředky k plnění účelu Fondu, to neplatí v případě splnění podmínek stanovených
v článku VIII. Člen správní rady je vždy povinen zachovávat dobré jméno Fondu a svojí
činností, jakkoliv dobré jméno Fondu nepoškodit.

3.9

Členství ve správní radě zaniká:
a)

uplynutím funkčního období,

b)

úmrtím,

c)

odvoláním, přestane-li splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným
způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, tuto zakládací
listinu nebo statut Fondu,

d)

odstoupením.

3.10

Správní rada zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. Zasedání řídí
předseda, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen správní rady.

3.11

Zasedání správní rady svolává pozvánkou její předseda. Požadují-li alespoň dva jiní členové
správní rady svolání jejího zasedání, jsou oprávněni zasedání správní rady svolat přímo, a to
za podmínky, že předtím svolání zasedání správní rady požádali předsedu a ten zasedání
správní rady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena, nesvolal.

3.12

Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat:

3.13

a)

označení, že se jedná o pozvánku na zasedání správní rady fondu;

b)

místo a dobu konání zasedání správní rady;

c)

program jednání.

Pozvánka na zasedání správní rady musí být členům správní rady řádně odeslána nejpozději
sedm dnů přede dnem konání zasedání správní rady.

3.14

Se souhlasem všech členů správní rady se může zasedání správní rady konat i bez řádné
nebo řádně zaslané pozvánky.

3.15

Na zasedání správní rady lze rozhodovat pouze o záležitostech uvedených v programu
jednání v pozvánce. O jiných záležitostech lze rozhodovat jen souhlasem všech členů správní
rady.

3.16

Správní rada rozhoduje aklamací. K usnášeníschopnosti správní rady je nutná přítomnost
nadpolovičního počtu jejích členů. K rozhodování správní rady je třeba souhlasu většiny
jejích členů. Hlasování per rollam je přípustné.

3.17

O průběhu zasedání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje
předsedající.

3.18

Členům správní rady příslušní nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti
s výkonem jejich funkce.

Článek IV.
Revizor a dozorčí rada Fondu

4.1

Dozorčí rada Fondu musí být zřízena, jestliže majetek Fondu převýší 5.000.000,- Kč. Dozorčí
rada je kontrolním orgánem Fondu. Dokud majetek Fondu nepřevýší 5.000.000,- Kč,
vykonává působnost dozorčí rady revizor.

4.2

Funkční období revizora je jeden rok. Opětovné zvolení za revizora je možné. Nového
revizora zvolí zřizovatel. Zřizovatel může revizora odvolat z důvodů stanovených zakládací
listinou, zákonem a tímto statutem. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je
způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k Fondu
v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Revizorem nemůže být fyzická osoba ani osoba
jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu Fondu. Funkce člena revizora je
neslučitelná s funkcí člena správní rady.

4.3

Funkce revizora zaniká:

4.4

a)

uplynutím funkčního období,

b)

úmrtím,

c)

odvoláním, přestane-li splňovat podmínky pro funkci revizora nebo porušil-li
závažným způsobem nebo opakovaně zákon, zakládací listinu nebo statut Fondu,

d)

odstoupením.

Revizor (dozorčí rada) zejména:
a)

kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a
správnost účetnictví, vedeného Fondem,

b)

přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu,

c)
d)
odstranění,
e)
4.5

4.6

dohlíží na to, zda Fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou
a statutem Fondu,
upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich
nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní
činnosti.

Revizor (dozorčí rada) je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:
a)

nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Fondu,

b)

svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Fondu, pokud tak
neučiní předseda správní rady,

c)

účastnit se jednání správní rady, přičemž mu musí být uděleno slovo, pokud o to
požádá.

Převýší-li majetek Fondu částku 5.000.000,- Kč, zvolí správní rada bez zbytečného prodlení
na návrh zřizovatele tříčlennou dozorčí radu. Okamžikem provedení volby dozorčí rady,
zaniká funkce zvoleného revizora Fondu.
Článek V.
Ředitel Fondu

5.1

Správní rada na návrh zřizovatele jmenuje ředitele Fondu, který je pověřen řízením Fondu
v oblasti personální, projektové, marketingové a finanční.

5.2

Pravomoci ředitele jsou stanoveny pracovní náplní, resp. případnou plnou mocí.

Článek VI.
Vědecká rada Fondu

6.1

Vědecká rada fondu je poradní orgán správní rady při rozhodování o finanční pomoci
poskytované ze strany Fondu.

6.2

Vědecká rada je pětičlenná a pro její funkční období, zasedání a vlastní chod, jmenování a
odvolání platí stejná pravidla jako u členů správní rady Fondu.

6.3

Vědecká rada předkládá správní radě seznam projektů doporučených k poskytnutí finanční
pomoci, a to ve lhůtách stanovených správní radou.

Článek VII.
Majetek Fondu a jeho použití

7.1

Majetek Fondu může být použit pouze v souladu s účelem Fondu a podmínkami stanovenými
v zakládací listině a ve statutu Fondu, a to jako nadační příspěvek anebo k úhradě nákladů
souvisejících se správou Fondu.

7.2

Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je Fondem v souladu se zákonem, zakládací listinou,
jakož i statutem Fondu poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byl Fond zřízen.

7.3

Náklady související se správou Fondu musí Fond vést odděleně od nadačních příspěvků.

7.4

Náklady související se správou Fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení
majetku Fondu, náklady na propagaci účelu Fondu a náklady související s provozem Fondu,
včetně odměn za výkon funkce člena správní, dozorčí rady nebo revizora.

7.5

Nadační příspěvek poskytnutý Fondem v souladu s účelem Fondu je osoba, které byl
poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými Fondem; jinak je povinna
tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené Fondem.
Osoba, které byl nadační příspěvek Fondem poskytnut, je povinna na požádání Fondu
prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

7.6

Členům orgánů Fondu nebo revizorovi nelze nadační příspěvek poskytnout.

7.7

Majetek Fondu lze zcizit, je-li to v souladu s účelem Fondu. Lze jej též použít k investici
považované za obezřetnou.

Článek VIII.
Pravidla poskytnutí nadačního příspěvku

8.1

Účel konkrétní pomoci vyhlašuje správní rada Fondu prostřednictvím inzerce v tiskovinách
publikovaných zřizovatelem, organizuje sbírky a o nově vyhlašované pomoci informuje dárce,
kteří přispěli při předchozích pomocných akcích.

8.2

V době mezi vyhlášenými pomocemi je možné do Fondu přispívat. Správci fondu sdělí
dárcům, že jejich příspěvky budou využity při následně vyhlášené pomoci.

8.3

Z majetku Fondu nashromážděného mezi jednotlivými pomocemi lze využít pro nově
vyhlášenou pomoc finanční částku do výše, která nepřekročí 20 % financí darovaných na
účel nově vyhlášené pomocné akce.

8.4

Nadační příspěvek nesmí být poskytnut osobě, která je členem orgánů Fondu nebo
zaměstnancem Fondu ani osobě blízké. Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné,
vyvolané na straně zřizovatele změnou okolností, nesmí Fond poskytnout nadační příspěvek

svému zřizovateli; jsou-li tu takové důvody, rozhodne o poskytnutí správní rada, po
případném pojednání s dozorčí radou, je-li zřízena. Uvedené platí i pro případ poskytnutí
nadačního příspěvku osobě zřizovateli blízké. V případě, že správní rada o poskytnutí
nadačního příspěvku takové osobě hlasuje, dotčená osoba je z hlasování vyloučena.
Článek IX.
Účetnictví

9.1

Fond vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Článek X.
Přechodná a závěrečná ustanovení

10.1

Tento statut je úplným zněním statutu Fondu s účinností ode dne 22. října 2020, schválený
správní radou dne 22. října 2020.

10.2

Tento statut může být doplňován písemnými, po sobě jdoucími dodatky.

10.3

Záležitosti výslovně neupravené tímto statutem a zakládací listinou se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

______________________

________________________

Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

_______________________
MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.

