Nadační listina Nadace pro půdu

Preambule
My, zakladatelé a členové správní a dozorčí rady Nadace pro půdu, věříme, že půda je stejně
jako voda či vzduch darem od Boha, a proto ji není možné pojímat jako komoditu, předmět
spekulací a soukromého vlastnictví.
Vlastnictví půdy chápeme jako obecně prospěšnou správu, kterou je třeba vykonávat
odpovědně vůči lidem i ostatnímu živému a neživému světu. Současně podporujeme využití
půdy způsobem přínosným pro lidi, kteří na ní žijí s důrazem na vytváření pevných místních
společenských i hospodářských vztahů.
Půdu ve správě nadace hodláme svěřovat k užívání pouze těm, kdo budou hospodařit dle
zásad ekologického či biodynamického zemědělství, nebo jiným přijatelným šetrným
způsobem.
Zároveň chceme přispívat ke zmírňování úbytku zemědělské půdy a umožnit přístup k půdě a
naplňování práva na potraviny či práci těm, kteří hodlají půdu užívat v souladu se zaměřením
nadace, ale je pro ně z různých důvodů nedostupná.
Nadace Půda bude ve společnosti šířit povědomí o odpovědném vlastnictví půdy.

I.
Úvodní ustanovení
Název nadace: Nadace pro půdu
Zakladatelé nadace:
1) Miloslav Knížek, nar. 25. září 1963
trvale bytem Malonty 250, 382 91
2) Zuzana Knížková, nar. 10. května 1968
trvale bytem ZručSenec, Jedlová 354, 330 08
Zakladatelé jsou v souladu s ustanovením § 309 odst. 3 občanského zákoníku považováni za
zakladatele jediného a ve věcech nadace jednají jednomyslně.
Sídlo nadace: Malonty 101, 382 91

II.
Účel nadace
Účel nadace je veřejně prospěšný; spočívá zejména v ochraně půdy jakožto svěřeného
dědictví i odkazu pro další generace a v podpoře odpovědného, šetrného a udržitelného
hospodaření.
Nadace bude svého účelu dosahovat zejména těmito způsoby:
1. Nákupem půdy a jejím přijímáním jako dar.
2. Pronajímáním půdy vhodným nájemcům, kteří se zaváží k ekologickému, biodynamickému
nebo jinému šetrnému způsobu hospodaření na pronajaté půdě.
3. Propagací odpovědného zacházení s půdou a přírodě blízkého, šetrného a komunitou
podporovaného hospodaření.
4. Propojováním majitelů půdy a zájemců o šetrné obhospodařování.
5. Spoluprací s dalšími obdobně zaměřenými organizacemi.
6. Podporou projektů přispívajících k dosažení účelu nadace.

III.
Nadační kapitál a vklady do Nadace
1. Zakladatelé se zavazují do nadace vložit peněžitý vklad v celkové výši 500 000, Kč
(slovy: pět set tisíc korun českých), který tvoří nadační kapitál. Na nadačním kapitálu se
zakladatelé podílejí vkladem v následující výši:
a) Miloslav Knížek se zavazuje vložit do nadace částku 250 000, Kč (slovy: dvě stě padesát
tisíc korun českých);
b) Zuzana Knížková se zavazuje vložit do nadace částku 250 000, Kč (slovy: dvě stě padesát
tisíc korun českých).
2. Majetkové vklady zakladatelů spravuje do vzniku nadace Miloslav Knížek, nar. 25. září
1963, bytem Malonty 250, 382 91 (dále jen „správce vkladů“).
IV.
Majetek nadace
1. Majetek nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek.
2. Majetek nadace může být tvořen peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a
movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami.

3. Nadace může podnikat, pokud podnikání představuje vedlejší činnost a výtěžky podnikání
slouží jen k podpoře jejího účelu.

V.
Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem nadace.
2. Správní rada má pět členů.
3. Prvními členy správní rady zakladatelé jmenují:
Alena Malíková, nar. 17. června 1958, bytem Příbor, Tyršova 705, 742 58
Jaroslava Kříhová, nar. 10. února 1973, bytem Besednice, Hlinice 308, 382 81
Miloslav Knížek, nar. 25. září 1963, bytem Malonty 250, 382 91
Radomil Hradil, nar. 10. dubna 1967, bytem Chropyně, Tovačovská 473, 768 11
Jan Valeška, nar. 22. května 1980, bytem Praha 8, Davídkova 121, 182 00
4. Nového člena správní rady volí správní rada po souhlasu dozorčí rady.
5. K odvolání člena správní rady, který jedná proti smyslu Preambule či účelu nebo jinak
poškozuje nadaci, je potřeba na společném jednání správní a dozorčí rady hlas minimálně
šesti členů těchto orgánů.
6. Funkční období členů správní rady je pětileté. Opětovné zvolení člena správní rady po
uplynutí funkčního období je možné.
7. Správní rada zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
8. Jménem Nadace jednají samostatně předseda nebo místopředseda nebo společně dva
členové správní rady. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
nadace připojí jednající člen či členové správní rady svůj podpis. Správní rada může pověřit i
další osoby k zastupování nadace a v plné moci jí určit rozsah jejich jednatelského oprávnění.
9. Zasedání správní rady se koná nejméně dvakrát ročně, z toho jednou jde o společné
zasedání správní a dozorčí rady. Zasedání svolává a řídí předseda správní rady. Je povinen
svolat správní radu vždy, požádajíli o to nejméně dva členové správní rady nebo dozorčí
rada.
10. Správní rada je usnášeníschopná, účastníli se jednání nadpoloviční většina jejích členů.
11. Správní rada spravuje majetek nadace a rozhoduje o všech záležitostech nadace. Pro
rozhodnutí je potřeba hlas nadpoloviční většiny přítomných členů s výjimkou níže uvedených
případů.
12. Pro následující rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní
rady:

a) schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření
b) rozhodování o majetku s hodnotou vyšší než jeden milión korun
c) odsouhlasení volby člena dozorčí rady
d) volba člena správní rady
e) vydání statutu nadace a schvalování jeho změn
f) všechna rozhodnutí učiněná per rollam
Pro rozhodnutí v bodech d) a e) je potřeba navíc souhlas dozorčí rady.
13. Pro následující rozhodnutí je zapotřebí souhlasu minimálně šesti členů správní a dozorčí
rady:
a) odvolání některého člena správní či dozorčí rady
b) změna nadační listiny
c) rozhodnutí o sloučení s jinou nadací či nadačním fondem
14. V mezidobí mezi zasedáními správní rady může správní rada rozhodovat per rollam.
Pravidla pro tento způsob rozhodování budou uvedena ve statutu.
15. Pro případ neúčasti na jednání správní rady může její člen zmocnit jiného člena správní
rady, aby jej na uvedeném jednání zastupoval. Jeden člen může zastupovat nejvýše jednoho
člena správní rady.
VI.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace.
2. Dozorčí rada má tři členy.
3. Prvními členy dozorčí rady zakladatelé jmenují:
Taťana Fischerová, nar. 6. června 1947, bytem Praha 2, Ječná 529/29, 120 00
Agnes Murbach, nar. 11. dubna 1963, bytem Rudník, Fořt 29, 543 72
Kateřina Kozlová, nar. 13. února 1977, bytem České Budějovice, Karla Štěcha 8, 370 05
4. Nového člena dozorčí rady volí dozorčí rada po souhlasu správní rady.
5. K odvolání člena dozorčí rady je potřeba na společném jednání správní a dozorčí rady hlas
minimálně šesti členů těchto orgánů.
6. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opětovné zvolení člena dozorčí rady po
uplynutí funkčního období je možné.
7. Dozorčí rada zvolí ze svého středu předsedu.
8. Zasedání dozorčí rady se koná nejméně jedenkrát ročně, z toho jednou společně se správní
radou. Zasedání svolává a řídí předseda dozorčí rady (s výjimkou společného zasedání).

Předseda je povinen svolat dozorčí radu vždy, požádáli o to člen dozorčí rady nebo správní
rada.
9. Dozorčí rada je usnášeníschopná, účastníli se jednání většina jejích členů. Pro rozhodnutí
je potřeba hlas většiny členů dozorčí rady.
10. Dozorčí rada zejména dohlíží, zda nadace vyvíjí svou činnost v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, touto listinou a statutem nadace, kontroluje plnění podmínek
stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací,
přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.
11. V mezidobí mezi zasedáními dozorčí rady může dozorčí rada rozhodovat per rollam.
Pravidla pro tento způsob rozhodování budou uvedena ve statutu.

VII.
Statut nadace
1. Statut nadace upravuje bližší postup pro jednání orgánů nadace, podmínky pro nabývání
půdy a jiného majetku, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh
osob, kterým je lze poskytovat, omezení nákladů souvisejících se správou nadace, jakož i
další otázky.

VIII.
Změna nadační listiny
1. Nadační listinu je možné měnit se souhlasem minimálně šesti členů správní a dozorčí rady.

IX.
Zrušení nadace
1. Nadace může být zrušena s likvidací rozhodnutím soudu podle § 377 občanského zákoníku.
Likvidační zůstatek bude nabídnut nadaci s obdobným účelem, popřípadě bude převeden na
právnickou osobu neziskového charakteru s obdobným účelem, s tím, že bude zajištěno
využití majetku nadace dle účelu stanoveného v této nadační listině.
2. Nadace může být přeměněna jejím sloučením s jinou nadací s obdobným účelem, přičemž
je potřeba zajistit, aby majetek nadace byl využit dle účelu stanoveného v této nadační listině.
K rozhodnutí o přeměně je zapotřebí minimálně souhlasu šesti členů správní a dozorčí rady.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Nevyplýváli z této listiny něco jiného, řídí se právní vztahy nadace zákonem č. 89/2012
Sb. v aktuálním znění.
2. Tato nadační listina se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zakladatelé,
jeden bude přiložen k návrhu na zápis nadace do nadačního rejstříku a jeden bude založen
v dokumentaci nadace.

