
Dodatek č. 2/2022 

ke Statutu  

Nadačního fondu Resonance   
schválený správní radou dne 8.července 2022 

Součástí dodatku je rovněž připojené úplné a aktualizované znění Statutu Nadačního fondu Resonance 
v Článku 3. tohoto dokumentu 

Článek 1 

Změny Statutu Nadačního fondu Resonance 

Statut Nadačního fondu Resonance (vedený u Městského soudu v Praze pod identifikačním číslem 
03386627 ze dne 17. září 2014) se mění takto:  

Změna č. 3: 

V článku 3. Vymezení účelu nadačního fondu se mění znění článku, které nově zní: 

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 výši 10 000 až 30 000 Kč za nejlepší doktorskou disertační práci, přihlášenou do soutěže, 
ze všech podoborů chemické fyziky a ze všech podoborů hmotnostní spektrometrie.  

 

Článek 2 

Účinnost 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho schválení správní radou. 

 

Článek 3 

Aktualizované znění Statutu Nadačního fondu Resonance  
odpovídající provedeným změnám Dodatkem č.2/2022 ze dne 8. července 2022 

 

 

STATUT 

Nadačního fondu Resonance 

 

Preambule 

Nadační fond Resonance byl založen 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  

 

Článek 1 
Název a sídlo nadačního fondu 

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

2. Sídlem nadačního fondu je : Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd České republiky, 

Dolejškova 3, 182 23 Praha 8; IČO: 61388955 

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

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

 

Článek 2 
Zakladatel Nadačního fondu Resonance 

Zakladatelem Nadačního fondu Resonance byl profesor RNDr. Zdeněk Herman, DrSc., který zemřel dne 
25.2.2021. Všechna práva a povinnosti po jeho smrti přechází na správní radu. 

Článek 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 výši 10 000 až 30 000 Kč za nejlepší doktorskou disertační práci, přihlášenou do soutěže, 
ze všech podoborů chemické fyziky a ze všech podoborů hmotnostní spektrometrie.  

 

Článek 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. 

 

Článek 5 
Orgány fondu 

Orgány Nadačního fondu Resonance jsou 



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

1. Správní rada 
Správní rada má nejméně 7 členů. 

Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem 
1. Rozhoduje 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 jejich 
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. 
 

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, 

která 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 revisor. 

3. Postavení členů správní rady je rovné, každý člen má jeden hlas.  
4. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady, která se schází podle potřeby. Její svolání se 

uskuteční vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů (3). Zasedání a hlasování je možno 
uskutečnit elektronicky. 

5. Správní rada vyhlašuje každoročně soutěž o cenu Zdeňka Hermana, vymezenou Článkem 3 Statutu 
Nadačního fondu Resonance 

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

7. 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 

Je kontrolním orgánem nadačního fondu. Jeho úkolem je 

• kontrola podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost 
účetnictví vedeného nadačním fondem; 

• přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, podává návrhy na odstranění 
případných nedostatků; 

• nejméně jednou ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. 
Jeho funkční období je pětileté, s možností opakované volby. 

  



 

Článek 6 
Správce vkladů 

1. Správcem vkladů je předseda správní rady a další člen správní rady, který je pro tuto činnost 
schválen správní radou. 

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. 

 

Článek 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 elektronicky 
na e-mailovou adresu předsedy správní rady, která je uvedena v odkazu Kontakt na internetové 
stránce NF Resonance (https://web.jh-inst.cas.cz/resonance/kontakt). 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 (předvýběr prací provádí pověření členové správní 
rady, kteří si mohou k tomu účelu přizvat experty, schválené správní radou) do 31.12. příslušného 
roku. 

5. Výsledky soutěže a udělení Ceny Zdeňka Hermana je vyhlašováno na zvláštním zasedání během 
Konference společnosti pro hmotnostní spektrometrii konané v období jara-léta následujícího 
roku. 

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

 

 

Článek 8 
Výroční zpráva 

1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.6. následujícího roku. 
2. Výroční zpráva bude uložena u Rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též na internetové stránce 

fondu. 
 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

1. Statut byl schválen správní radou Nadačního fondu Resonance dne 8. července 2022. 
2. Statut může být měněn a doplňován písemnými dodatky. 

 

https://web.jh-inst.cas.cz/resonance/kontakt

