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Účel, cíl a právní poměry Nadace

Nadace Experientia byl zřízena v roce 2012 za účelem finanční podpory mladých českých 
vědeckých pracovníků (ukončené Ph.D. studium) na studijních pobytech a odborných 
stážích v zahraničí.

Právní poměry Nadace se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech 
v platném znění, dalšími obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o zřízení 
Nadace, statutem a pravidly Nadace.

Nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správním rady Nadace na základě 
doporučení komise. Nadační příspěvek bude poskytnut na základě žádosti žadatele v 
písemné podobě s náležitostmi stanovenými správní radou. Kdo přijme nadační příspěvek, 
může jej použít jen ve shodě se stanovenými podmínkami a je povinen prokázat, jak byl 
nadační příspěvek použit. Kdo použije nadační příspěvek v rozporu s ujednanými 
podmínkami, vrátí jej jako bezdůvodné obohacení.

S žadateli, jimž bylo rozhodnuto poskytnout nadační příspěvek, se uzavře písemná 
smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. Nadační příspěvek bude poskytnut v souladu 
se zákonem.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

Přehled udělených nadačních příspěvků Nadace každoročně zveřejňuje ve výroční
zprávě.
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Majetek a jmění nadačního fondu

Majetek Nadace tvoří finanční prostředky uložené na účtu vedeném u Československé 
obchodní banky, a.s. Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti v roce 
2018 Nadace získávala a bude nadále získávat zejména z darů právnických a fyzických 
osob.
Nadační jmění činilo ke dni 31.12.2018 celkem 731 000 Kč. Z toho 500 000 Kč je určeno 
na základní jmění a 231 000 Kč je určeno na provoz Nadace. V roce 2018 zakladatelé 
vložili na účet Nadace 3 702 500 Kč. Z toho 1 702 500 Kč bylo vyplaceno jako finanční 
podpora mladých českých vědeckých pracovníků (ukončené PhD studium) na studijních 
pobytech a odborných stážích v zahraničí, částka 1 300 000 Kč byla vyplacena Ing. 
Ondřeji Baszczyňskému, Ph.D., (tříletý start-up grant na PřF UK) a 700 000 Kč bylo 
použito do fondu na provozní výdaje Nadace.

Přijaté dary

V roce 2018 byly Nadací přijaty následující dary:
Ing. Hana Dvořáková, CSc., 3 702 500 Kč

Prostředky Nadace lze použít pouze k zajištění její činnosti a k realizaci cílů Nadace v 
souladu s podmínkami pro poskytování nadačních příspěvků.

Poskytnuté nadační příspěvky

V roce 2018 byl rozhodnutím správní rady, na doporučení a dle hodnocení členů 
hodnotitelské komise z řad vědeckých pracovníků, poskytnut nadační příspěvek 
následujícím dvěma vědeckým pracovníkům:  
a) Mgr. Lukáši Maier, Ph.D. (studijní pobyt ve skupině Prof. Thomase Magauera na 
University of Innsbruck, Rakousko, nadační příspěvek 1 235 000 Kč) 
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