
Údaje platné ke dni: 24. května 2019 03:37 1/2

Výpis
z , vedenéhonadačního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka N 1647

Datum vzniku a zápisu: 23. listopadu 2018
Spisová značka: N 1647 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Tertön Foundation nadační fond
Sídlo: Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo: 075 70 040
Právní forma: Nadační fond
Účel nadačního fondu:

Účelem nadačního fondu je:
a) realizace projektů v rámci rozvojové spolupráce, jejichž hlavní náplní je 
dlouhodobá a efektivní podpora zdravotního, sociálního, humanitárního a 
kulturního rozvoje v zemích z oblasti Himalájí (zejména Nepál) a v zemích 
Evropské unie, a to zejména s ohledem na zvyšování dostupnosti a kvality 
vzdělání dětem a udržitelnou péči o sirotky a ohrožené děti ve výše uvedené 
oblasti, 

b) podpora přenosu kulturně-filozofického dědictví z oblastí Himalájí do západní 
společnosti, zejména do zemí Evropské unie, 

c) podpora vědomí morální zodpovědnosti za globální humanitární, ekonomické 
a ekologické problémy.

Nadační fond naplňuje svůj účel především prostřednictvím:
a) výstavby důstojného ubytování a škol a jiných vzdělávacích či volnočasových 
zařízení pro sirotky a ohrožené děti či děti z chudých rodin, 

b) podpory místních autorit k aktivnímu zapojení do procesu vzdělávání, 

c) organizace přednášek, seminářů, školení a workshopů, 

d) organizace humanitární, zdravotní, sociální a rozvojové pomoci pro skupiny i 
jednotlivce, 

e) organizace osvětové činnosti, 

f) organizování a financování léčebných pobytů, 

g) podpory stabilních základů pro přenos kulturně-filozofického dědictví z oblasti 
Himaláje do západní společnosti, 

h) organizace vzdělávacích a volnočasových akcí a aktivit pro děti a mládež, 

i) vydavatelské a nakladatelské činnosti, 

j) podpory prevence diskriminace, rasismu a xenofobie ve společnosti.
Správní rada:

Člen správní rady:
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  VLADIMÍR ZUZÁK, dat. nar. 20. září 1984
Přístavní 1273/28, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku členství: 23. listopadu 2018

Člen správní rady:
  MANFRED ŠVESTKA, dat. nar. 18. července 1969

Hroznětínská 64, 360 01 Otovice
Den vzniku členství: 23. listopadu 2018

Člen správní rady:
  JAROSLAV PANÁČEK, dat. nar. 13. března 1966

Tomášská 27/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Den vzniku členství: 23. listopadu 2018

Počet členů: 3
Způsob jednání: Nadační fond zastupuje předseda správní rady společně s dalším členem 

správní rady nebo dva členové správní rady společně. Podepisování za nadační 
fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí předseda správní rady a 
další člen správní rady nebo dva členové správní rady společně svůj podpis.

Revizor:
  DENIS WURM, dat. nar. 9. července 1992

V zápolí 1265/22, Michle, 141 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 23. listopadu 2018

Zakladatel:
TULKU TSORI RINPOCHE, dat. nar. 26. února 1974
90404 Santa Monica, California, 2395 Delaware Ave #7, Spojené státy americké
Vklad: 108,- Kč
Splaceno: 100%
VLADIMÍR ZUZÁK, dat. nar. 20. září 1984
Přístavní 1273/28, Holešovice, 170 00 Praha 7
Vklad: 108,- Kč
Splaceno: 100%

Nadační kapitál: 216,- Kč
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