
Statut Nadačního fondu Luďka Pekárka na podporu studentů fyziky a fyzikálních oborů

Úvod

● Název nadačního fondu: Nadační fond Luďka Pekárka na podporu studentů fyziky a
fyzikálních oborů (dále jen nadační fond).

● Sídlo nadačního fondu: Višňová 579, 289 23 Milovice.
● IČO nadačního fondu: 7728913.
● Nadační fond byl zapsán v nadačním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v

oddíle N, vložce 1662.

Účel nadačního fondu

Cílem nadačního fondu je podpora rozvoje vědy v oblasti fyziky a fyzikálních věd. Podpora je
realizována zejména:

● přímou finanční podporou studentů fyziky a fyzikální odborů vysokých a středních
škol v podobě stipendií ať už prospěchových nebo sociálních;

● jednorázovou či opakovanou finanční podporou studentů (cestovné, pomůcky,
poplatky spojené se studiem, poplatky za účast na konferencích, kurzovné, apod.);

● podporou rozvoje fyziky a fyzikálních oborů přímo na středních a vysokých školách a
v zájmových kroužcích mládeže, včetně rozvoje přístrojového vybavení;

● zviditelňováním fyziky a fyzikálních oborů prostřednictvím podpory publikační
činnosti, konferencí, workshopů, přednášek a další osvětové činnosti a společenských
akcí.

Omezení provozních nákladů

Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 2 %
nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.

Správa majetku

Finanční převody z bankovního účtu fondu realizuje předseda správní rady, či předseda dozorčí rady
po předchozím schválení nadpoloviční většinou všech členů správní rady.



Podmínky poskytování nadačních příspěvků

Nadační příspěvky jsou udělovány na základě rozhodnutí správní rady nadačního fondu a to alespoň
jednou ročně.

Uchazeči žádají o nadační příspěvek prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách
“http://www.nflp.cz/” ve stanoveném termínu.

Podmínkou poskytnutí nadačního příspěvku je trvalý pobyt na území České republiky.

Orgány nadačního fondu

Orgány nadačního fondu jsou správní rada a dozorčí rada.

Správní rada

● Správní rada má 5 členů.
● Funkční období členů správní rady je tříleté.
● Členové správní rady volí ze členů správní rady předsedu správní rady.

Členové správní rady

Předseda správní rady: Lukáš Jelínek (narozen 28.7.1980)

Členové správní rady: Petr Štěpán (narozen 09.04.1967), Václav Polák (narozen 22.03.1962),
Michal Marčišovský (narozen 24.06.1983), Claire Klingenberg (narozená 08.07.1992)

Činnost správní rady

Správní rada se schází nejméně jedenkrát za rok. Na schůzi správní rady se vyhodnotí přihlášky
obdržené správní radou v období od předchozí schůze a vydají se pokyny k přiznání či zamítnutí
podpory. Správní rada může svým rozhodnutím snížit požadovanou finanční podporu u přijaté
přihlášky.

K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů.



Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost nadačního fondu a rozhoduje

o všech jeho záležitostech, zejména:

● vydává statut nadačního fondu a rozhoduje o jeho případných změnách;
● schvaluje roční závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření;
● volí nové členy správní rady,
● volí členy dozorčí rady a jmenuje jejího předsedu;
● rozhoduje o odvolání člena správní rady nebo dozorčí rady;
● vykonává funkci komise, která posuzuje žádosti o nadační příspěvek a rozhoduje o jejich

udělování.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu. Dozorčí rada má předsedu a dva členy.
Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.

Členové dozorčí rady

Předseda správní rady: Leoš Kyša (narozen 04.11.1979)

Členové správní rady: Ludmila Hamplová (narozená 23.09.1985), Lenka Příplatová, (narozena
18. 3. 1983)

Činnost dozorčí rady

Dozorčí radu svolává její předseda nejméně jedenkrát ročně. Dozorčí rada kontroluje zejména:

● správnost vedení účetnictví;
● roční účetní závěrku;
● výroční zprávu nadačního fondu;
● dodržování výše provozních nákladů nadačního fondu;
● plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků.

Výroční zpráva

Výroční zpráva se kromě uložení do sbírky listin u rejstříkového soudu zveřejňuje na internetových
stránkách nadačního fondu.


