
 

 

Zápis ze zasedání Správní rady č. 05/2017 
Nadačního fondu Fotbal pro život 

 
Subjekt: Nadační fond Fotbal pro život 
  IČ: 04593162,  
  se sídlem Kozí 915/7, 110 00 Praha 1,  
  zapsaný do nadačního rejstříku vedeného MS v Praze, oddíl N, vložka 1307, 
 
Datum konání:  16. 10. 2017 od 16:30 hod. 
Místo konání:  sídlo Nadačního fondu Fotbal pro život, Kozí 915/7, 110 00 Praha 1 
Účastníci: Ing. Dušan Svoboda, Michel Fischer, Ing. Karel Klíma 
Zapisovatel: JUDr. Pavel Volf – revizor NF 
 
Správní rada se sešla v počtu 3 členů a je tak usnášeníschopná.  
Účast členů správní rady je 100%. 
Správní rada je schopna usnášet se ve všech záležitostech 
 

1. Program zasedání správní rady: 
a. Zpráva o dosavadní činnosti Nadačního fondu Fotbal pro život 
b. Zpráva o dosavadním průběhu a realizaci vypsaného dotačního programu „Fotbal pro 

život – Srdce pro fotbal“ 
c. Prodloužení trvání dotačního programu „Fotbal pro život – Srdce pro fotbal“ 
d. Vypsání dotačního programu pro podporu aktivit mládežnických družstev fotbalu na 

území hl. m. Prahy 
e. Poskytnutí příspěvku na základě přijaté žádosti na léčbu  

i. Správní rada schválila program svého zasedání – PRO 3 hlasy, PROTI 0 hlasů 
2. Správní rada zvolila řídícím svého zasedání Ing. Dušana Svobodu 

i. PRO 2 hlasy, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 1 hlas 
3. Zprávu o dosavadní činnosti Nadačního fondu Fotbal pro život přednesl člen správní rady pan 

Michal Fischer. Správní rada vzala na vědomí následující skutečnosti: 
i. Nadační fond Fotbal pro život započal s realizací vypsaného dotačního 

programu „Fotbal pro život – Srdce pro fotbal“, který se setkal s velkým 
úspěchem. 

ii. Dosavadní ohlasy na vypsaný program jsou více než pozitivní a již byly 
zjištěny případy, kdy díky prováděným prohlídkám spolufinancovaným 
z dotačního programu byly zachyceny u některých hráčů vážné i méně vážné 
srdeční vady a tito hráči byli předáni do péče příslušných specialistů 

iii. Správní rada schválila zprávu – PRO 3 hlasy, PROTI 0 hlasů 
4. Správní rada se usnesla, že v souladu se Statutem Nadačního fondu Fotbal pro život 

prodlužuje Dotační program „Fotbal pro život – Srdce pro fotbal“, a to za shodných 
podmínek a organizačních pokynů s tím, že termín podávání žádostí je do 20. 11. 2017 a 
termín vyúčtování do 30. 11. 2017. 

a. Hlasování: PRO – 3 hlasy, PROTI – 0 hlasů 



 

 

5. Správní rada se usnesla, že prostředky nevyčerpané ke dni 30. 11. 2017 rozdělí tímto dnem 
na podporu družstev přípravky oddílů na území hl. m. Prahy, a to rovným dílem dle výše 
nevyčerpaných finančních prostředků a počtu družstev přípravky. Finanční prostředky budou 
rozděleny formou finančního daru a budou využity výhradně na zajištění materiálního 
vybavení nebo poplatků za účast družstev přípravky na turnajích v zimním období. Na 
darované prostředky bude sepsána s jednotlivými příjemci darovací smlouva. Jako důkazní 
prostředky o využití přidělených finančních darů doloží do 31. 3. 2018 jednotliví příjemci 
fotokopie dokladů prokazující jejich konkrétní využití v souladu s výše přijatým usnesením. 

a. Hlasování: PRO – 3 hlasy, PROTI – 0 hlasů 
6. Správní rada se v souladu se Statutem NF rozhodla přispět formou finančního daru částkou 

20.000,- Kč na podporu mládežnického hráče Matěje Kučery z SK Miletín v jeho boji se 
zákeřnou chorobou. Na darované prostředky bude sepsána darovací smlouva a obdarovaný 
(prostřednictvím zákonných zástupců) je oprávněn tyto prostředky použít k jakýmkoliv 
výdajům souvisejícím s jeho léčbou (zajištění lékařských vyšetření, léků, léčebných a 
podpůrných pomůcek, dopravu do nebo hospitalizaci v lékařských, léčebných nebo 
lázeňských zařízeních). 

a. Hlasování: PRO – 3 hlasy, PROTI – 0 hlasů 
 

 
V Praze dne 16. 10. 2017 
 
 
 
 
 

Zapsal: ……………………………………………… 
 JUDr. Pavel Volf 
 revizor  
 Nadačního fondu Fotbal pro život 
  
  
  
  

Ověřil: …………………………………………………………. 
 Ing. Dušan Svoboda 
 člen Správní rady pověřený řízením zasedání 
 Nadačního fondu Fotbal pro život 

 
 


