
 

 

Nadační fond Neuron na podporu vědy 
IČ 01871188 

adresa Tržiště 366/13, Malá strana 118 00, Praha 1 
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložka 1054 

 
 
 

ZAKLÁDACÍ LISTINA 
Nadačního fondu Neuron na podporu vědy 

 
Preambule 
„Jen ti nejlepší dokážou posunout svět kupředu. Proto podporujeme špičkové vědce s působností v České republice.” 
 

Čl. 1 
Název a sídlo nadačního fondu 

 
1.  Název: Nadační fond Neuron na podporu vědy 
2.  Sídlo: Praha 
 

Čl. 2 
Účel nadačního fondu 

 
1.  Nadační fond se zřizuje za tímto účelem: 
• podporovat rozvoj vědy a výzkumu v České republice, 
• podporovat nové generace českých vědců, 
• oceňovat výsledky výzkumu českých vědců, 
• popularizovat vědu, 
• napomáhat k rozvoji mecenášství v oblasti vědy.  

 
2.  K realizaci svého účelu bude nadační fond zejména: 

• poskytovat nadační příspěvky vědcům na jejich výzkum, 
• udělovat ceny vědcům za výsledky jejich práce a celoživotní dílo, 
• poskytovat nadační příspěvky projektům popularizujícím vědu, 
• organizovat společenské události, pořádat přednášky a diskuze s vědci, 
• získávat další sponzory a dárce, kteří podpoří cíle nadačního fondu.  

 
Čl. 3 

Vklad zakladatele 
 

1. Zakladatel vkládá do nadačního fondu peněžitý vklad ve výši  1.000, Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých).  

 
Čl. 4 

Neuron Founders  
 
1. Neuron Founders je zvláštní orgán fondu, jehož účelem je držet dlouhodobou koncepci Fondu, 

eliminovat nahodilé změny v činnosti Fondu a být ambasadorem Fondu. 
2. Orgán Neuron Founders tvoří  lichý počet členů, nejméně pět. První členy Neuron Founders 

jmenuje zakladatel. Prvními členy Neuron Founders jsou tyto fyzické osoby: 
Monika Vondráková, dat. nar. 19. června 1972, trvale bytem Klausova 1491/44, Stodůlky, 155 00 
Praha 5 
Eduard Kučera, dat. nar. 11. ledna 1953, trvale bytem Bulharská 1213/21, 101 00 Praha 10 



 

 

Martin Wichterle, dat. nar. 2. listopadu 1965, trvale bytem Hanzelkova 4, 160 00 Praha 6 
Pavel Kysilka, dat. nar. 5. září 1958, trvale bytem Ke stromečkům 1360, 253 01 Hostivice 
Taťana le Moigne, dat. nar. 4. dubna 1967, trvale bytem Janáčkovo nábřeží 471/49, 150 00 Praha 
5 

3. Členem Neuron Founders se může stát jen fyzická osoba, která je bezúhonná, je dostatečně 
reprezentativní pro jméno fondu, je starší 30ti let, má kladný vztah k vědě a je  všemi členy Neuron 
Founders  zvolena.  

4. Členství v orgánu Neuron Founders je na dobu neurčitou. Členství v orgánu Neuron Founders 
končí (i) na vlastní žádost, (ii) vyloučením, na kterém se musí jednomyslně shodnout všichni ostatní 
členové Neuron Founders, (iii) smrtí nebo uplynutím 1 roku od prohlášení za nezvěstného.   

5. Člen Neuron Founders nesmí být příjemcem žádné mzdy, příjmu nebo výhody plynoucí přímo 
nebo nepřímo z prostředků Nadačního fondu Neuron.  

6. Jednání orgánu Neuron Founders svolává Správní rada nebo kterýkoli člen Neuron Founders 
nejméně 1x, obvykle 2x ročně. 

7. Členové Neuron Founders rozhodují o následujících věcech většinou hlasů všech členů Neuron 
Founders: 

 
a) změny této Zakládací listiny 
b) jmenování a odvolání členů Správní rady a Dozorčí rady 
c) volba nových členů Neuron Founders 

 
Čl. 4b 

Správní rada 
 
1. Správní rada nadačního fondu je jeho statutárním orgánem. Spravuje majetek nadačního fondu, řídí 

jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu s výjimkou záležitostí, které jsou 
v pravomoci orgánu Neuron Founders.  

2. Správní rada má 4 (čtyři) členy. 
3. Funkční období členů správní rady je pětileté. Funkční období se stanoví pro všechny členy ve 

stejné délce. Člen správní rady může být jmenován členem správní rady opakovaně. 
4. Členy správní rady jmenuje a odvolává orgán Neuron Founders s tím, že zanikne li členovi správní 

rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí (kooptuje) správní rada 
na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo 
funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 

5. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady a místopředsedu správní rady. 
6. Správní rada je usnášeníschopná, nestanoví-li tato nadační listina jinak, zúčastní-li se jednání 

nadpoloviční většina jejich členů. 
7. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů správní rady. Hlasovací právo všech 

členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. 
8. Podrobnosti fungování a rozhodování správní rady stanoví statut nadačního fondu. 
9. Správní rada rozhoduje o zřízení poradních orgánů nadačního fondu, jmenování a odvolání jejich 

členů. 
10. Správní rada rozhoduje o zrušení Fondu nebo o jeho přeměně na nadaci. 
 

Čl. 5 
Jednání jménem nadačního fondu 

 
1. Jménem nadačního fondu  jedná předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda 

správní rady, každý z nich samostatně. 
 

Čl. 6 
Dozorčí rada 



 

 

 
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu. Dozorčí rada má 3 (tři) členy.  

 
2. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Funkční období se stanoví pro všechny členy ve 

stejné délce. Člen dozorčí rady může být zvolen členem dozorčí rady opakovaně.  
 

3. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává orgán Neuron Founders. 
 

4. Dozorčí rada zejména: 
a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s zakládací listinou i statutem,  
b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, 
c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,  
d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní 
závěrku,  
e) vyjadřuje se k výroční zprávě,  
f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti a  
g) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou 
a statutem nadačního fondu. 
 
5. Podrobnosti fungování a rozhodování dozorčí rady stanoví statut nadačního fondu. 
 

Čl.7 
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 

 
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků stanoví správní rada ve statutu nadačního fondu. 
 

Čl. 8 
Statut nadačního fondu 

 
1. Postup jednání orgánů nadačního fondu, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, okruh 

osob, kterým je lze poskytovat, jakož i další otázky stanovené Zákonem nebo touto nadační listinou 
upravuje statut nadačního fondu. 

2. Statut nadačního fondu vydá správní rada do třiceti dnů ode dne vzniku nadačního fondu.  
 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

 
1. O změnách této zakládací listiny v celém rozsahu rozhoduje orgán Neuron Founders  
2. Není-li rozhodování orgánu Neuron Founders možné, nabývá jeho práva vůči nadačnímu fondu 

správní rada. 


