
STATUT 

Nadačního fondu Resonance 

 

Preambule 

Nadační fond Resonance byl založena dále uvedeným zakladatelem a registrována Městským 

soudem v Praze dne 17. září 2014 pod identifikačním číslem 033 86 627. 

Nadace se rozhodla dne 11. srpna 2014 v souladu s § 35 odst. 1 zákona 227/1997 Sb. 

v úpravě § 310 Nového občanského zákoníku z r. 2014 požádat o zápis do nadačního  

rejstříku jako 

Nadační fond Resonance  

 

Čl. 1. Název a sídlo nadačního fondu 

1. Název nadačního fondu je: „Nadační fond Resonance“.  

2. Sídlem nadačního fondu je : Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, Akademie 

věd České republiky, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8; IČO: 61377955. 

3. Bankovní spojení: Česká spořitelna konto  3576412319/0800. 

4. Identifikační číslo Nadačního fondu Resonance: 033 86 627. 

 

Čl. 2. Zakladatel Nadačního fondu Resonance 

Zakladatelem Nadačního fondu Resonance je  

Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc. 
Chrastavská 19, 190 00 Praha 9 

OP  105303326 
 

Zakladatel  si vyhražuje právo ve smyslu § 317 Nového občanského zákoníku v dobrém 
smyslu změnit nadační listinu se souhlasem správní rady nebo převést toto právo na správní 
radu. V případě úmrtní zakladatele přecházejí všechna práva a povinnosti na správní radu, 

která rozhodne o dalším pověření funkcí v tomto nadačním fondu. 
 

Čl. 3. Vymezení účelu nadačního fondu 
 

Nadační fond Resonance je zakládán s cílem podpory studentů v oborech chemie a fyziky, 
které nejsou dotačně příliš podporovány. K tomu účelu slouží zřízení a každoroční udělování 

„Ceny Zdeňka Hermana“ 
ve výší Kč 10 000 

 „za nejlepší doktorskou disertační práci, přihlášenou do soutěže,  ze všech podoborů 
chemické fyziky a ze všech podoborů hmotnostní spektrometrie“. 

 
 
 



Čl. 4. Výše majetkového vkladu 
 

Základní majetkový vklad do Nadačního fondu Resonance tvoří finanční prostředky ve výši  
20 000 Kč, které při založení vložil Z. Herman. 
 

 
Majetek nadačního fondu  

 
1. Majetek nadačního fondu tvoří finanční prostředky, uložené na výše uvedeném kontu u 

České spořitelny. 
2. Nadační fond je jako tuzemská právnická osoba oprávněn nabývat v souladu s obecně 

platnými právními předpisy veškerý movitý i nemovitý majetek do svého vlastnictví. 
3. Majetek fondu musí být orgány a pracovníky fondu spravován v souladu se zásadami 

řádného hospodaření. 
4. Každá fyzická nebo právnická osoba tuzemská i zahraniční může se souhlasem fondu 

rozmnožit jeho majetek zejména formou darů, dotací nebo příspěvků. 
 

Čl. 5.  Orgány fondu 
 

Orgány Nadačního fondu Resonance jsou 
1. Správní rada Nadačního fondu Resonance 
2. Revizor Nadačního fondu Resonance 
 

1. Správní rada 
 
A. Správní rada má 7 členů 
B.  První správní radu jmenuje zakladatel nadačního fondu a jejími členy jsou 

 
1. Dr. Michal Fárník, PhD, DSc. (předseda), Ústav fyzikální chemie J. 

Heyrovského, Akademie věd ČR, Praha; Čechova 295, 39165 Bechyně, r.č. 
670330/0835  

2. Prof. RNDr. Břetislav Friedrich, Frttz-Haber Institut der Max-Planck 
Gesellschaft, Berlin; Ehrenbergstrasse 35, D-14195 Berlin, SRN, U.S. 
Passport Nr. 712089403. 

3. Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. (sekretářka), Ústav fyzikální chemie J. 
Heyrovského, Akademie věd ČR, Praha; Davídkova 2103/95, 18200 Praha 8, 
r.č. 665622/1363. 

4. Prof. Dr. Jana Roithová, PhD, Katedra organické chemie, Přírodovědecká 
fakulta University Karlovy, Praha; Jungmannova 787, 27711 Neratovice, r. č. 
746112/2933. 

5. Prof. Ing. Vladimír Havlíček, DSc., Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, 
Praha;  Cihlářova 656, 142 00 Praha 4, r.č. 670602/2147. 

6. Doc. RNDr. Petr Slavíček, PhD, Ústav fyzikální chemie, Vysoká škola 
chemicko-technologická, Praha; Vratislavova 3/25, 128 00 Praha 2, r.č. 
760519/5389.  

7. Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 
Akademie věd ČR, Praha ; Chrastavská 19, 190 00 Praha 8, r.č. 340324/088. 

 
Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem 

1. Rozhoduje v souladu s zakladatelem nadačního fondu o změnách statutu 



2. Schvaluje rozpočet a jeho změny 
3. Schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření 
4. Volí nové členy správní rady a revizora, rozhoduje o odvolání členů  
5. Rozhoduje o udělení Ceny Zdeňka Hermana 

Do působnosti správní rady dále patří zřízení poradních orgánů nadačního fondu a jmenování 
jejích členů. 
 

Právní úkony a zastupování nadačního fondu 
Jménem nadačního fondu činí právní úkony, navenek jej zastupuje a za nadační fond 
podepisuje a jedná předseda správní rady (Dr. M. Fárník) a člen správní rady Dr. Z. Herman 
v rozsahu stanoveném správní radou. 
 

Činnost správní rady a jejích členů 
1. Funkční období členů správní rady je pětileté, s možností opakované volby.  
2. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady, který svolává a řídí 

zasedání správní rady; ta se schází podle potřeby, nejméně jednou ročně, při čemž 
v meziobdobí je ve spojení elektronickými prostředky. Předseda je povinen svolat 
správní radu, požádá-li jej o to nejméně třetina členů (3) nebo revizor. 

3. Postavení členů správní rady je rovné, každý člen má jeden hlas.  
4. Správní rada vyhlašuje každoročně soutěž o Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší 

doktorskou disertační práci ve všech podoborech chemické fyziky a ve všech 
podoborech hmotnostní spektrometrie, která je předmětem činnosti Nadačního 
fondu Resonance. 

5. Správní rada rozhoduje rovným hlasováním mezi předvybranými doktorskými 
disertačními pracemi o udělení Ceny Zdeňka Hermana. 

6. Předvýběr doktorských disertačních prací provádějí pověření členové správní rady 
a mohou si k tomu účelu mohou přibrat externí specialisty. Odpovědnost za výběr 
spočívá na pověřených členech správní rady. 

 
2. Revizor 

Revizorem Nadačního fondu Resonance  je 

Prof. Dr. Rer.Nat. Martin Hof, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 
Akademie věd ČR, Praha; Wichterlova 2310/2, 18200 Praha 8; r.č. 
620921/2163  

 
Čl. 6. Správce vkladů 

 
1. Správcem vkladů je Dr. Zdeněk Herman, který může v budoucnu převést toto 

pověření na předsedu správní rady nebo na některého z jejích členů. 
2. Celkové náklady na správu nadačního fondu, vedle nákladů na udělení Ceny Zdeňka 

Hermana, nesmí převýšit 10% z majetku fondu k 31. 12. téhož roku. 
 

Čl. 7. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 
 

1. Jediným způsobem využití prostředků nadačního fondu Resonance je každoroční 
udílení Ceny Zdeňka Hermana a výdaje s tímto udělením spojené (cestovné a 
ubytování pro vítěze soutěže).  

2. Soutěž o Cena Zdeňka Hermana se vyhlašuje každoročně v červnu jednak 
oznámením na webu Ústavu fyzikální chemie a jednak emailovým oznámením 



správní rady, které je zasláno vybraným vedoucím pracovníkům na českých vysokých 
školách a ústavech Akademie věd ČR. 

3. Účastníci soutěže zašlou stručný životopis a plný text své doktorské disertační práce 
buď elektronicky nebo na CD poštou na adresu  

Dr. Z. Herman, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd ČR, 
Dolejškova 3, 182 23 Praha 8 (email: zdenek.herman@jh-inst.cas.cz).  

Uzávěrka příslušného ročníku soutěže je 30. září příslušného roku (datum odeslání 
přihlášky). 

4. O udělení Ceny Zdeňka Hermana rozhodují členové správní rady rovným hlasováním 
z předvybraného souboru přihlášených prací (převýběr prací provádí pověření členové 
správní rady, kteří si mohou k tomu účelu přizvat experty, schválenené správní radou) 
do 31.12. příslušného roku. 

5. Výsledky soutěže a udělení Ceny Zdeňka Hermana je vyhlašováno na zvláštním 
zasedání během Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii  v Hradci 
Králové v dubnu následujícího roku.  

6. Vítěz bude na konferenci pozván a budou mu hrazeny cestovní výlohy a nezbytné 
ubytování z prostředků nadačního fondu. 

 
 

 
Čl. 8. Výroční zpráva 

 
1. Nadační fond zpracovává každoročně výroční zprávu k  31.5.  následujícího roku. 
2. Výroční zpráva bude uložena u příslušného soudu, kde je nadační fond registrován, 

bude k disposici také na webové stránce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV 
ČR, který je sídlem nadačního fondu. 

 
Čl. 9. Závěrečná ustanovení 

 
1. Statut byl schválen všemi členy správní rady Nadačního fondu Resonance dne 11. 

srpna 2014. 
2. Statut nabývá  účinnosti dnem zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku. 
3. Statut může být měněn a doplňován písemnými dodatky. 
4. Tento statut se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden bude přiložen 

k návrhu na zápis do nadačního rejstříku. 
 


