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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 11.11.2019 v 12:58:08. 
EPVid:nNhuLkz9IBW+IgSOzU2BiQ 

Výpis 

z nadačního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze  

oddíl N, vložka 1754 
 

Datum vzniku a zápisu: 29. března 2017 

Spisová značka: N 1754 vedená u Městského soudu v Praze 
 

Název: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission 
Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská 
práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond 

 

Sídlo: Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1 

Identifikační číslo: 059 67 023  

Právní forma: Nadační fond  

Účel nadačního fondu: 

podpora a rozvoj informační činnosti veřejných organizací, 

organizování a podpora pozorovacích misí v tuzemsku i zahraničí,  

ochrana života, úcta k lidským právům a obnovení důstojnosti,  

podpora a rozvoj platformy pro mezivládní komunikaci, 

podpora účasti na vládních programech a diplomatických misích, 
Správní rada: 

 předseda správní rady: 

RAFAŁ MARCIN WASIK, dat. nar. 1. března 1977  

26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, Polská republika 

Den vzniku funkce: 29. března 2017 

Den vzniku členství: 29. března 2017 

 
Místopředseda 

správní rady: 

LADISLAV TESAŘÍK, dat. nar. 10. října 1958 

Bydliště: 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, Rakouská republika  

Den vzniku funkce: 14. srpna 2018 

Den vzniku členství: 20. listopadu 2017 
člen správní rady: 

VLASTIMIL ŠPANDEL, dat. nar. 13. července 1981  

nám. Ondry Foltýna 55/50, Staré Město, 733 01 Karviná  

Den vzniku členství: 11. října 2017 

Člen správní rady: 
RADOMÍR PRUS, dat. nar. 20. května 1978  

č.p. 633, 735 72 Petrovice u Karviné 

Den vzniku členství: 14. srpna 2018 

Člen správní rady: 
JAN TESAŘÍK, dat. nar. 12. března 1983 

Černá cesta 1871, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 

Den vzniku členství: 14. srpna 2018 

Člen správní rady: 
MARCELL VALLAS, dat. nar. 20. listopadu 1968  

Thunovská 178/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1 

Den vzniku členství: 14. srpna 2018 
člen správní rady: 

 
Mgr. JINDŘICH KADLEC, MPA, dat. nar. 4. října 1967  

Benešovo nábřeží 3746, 760 01 Zlín 
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Den vzniku členství: 27. září 2019 

Počet členů: 7 

Způsob jednání: Za nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně. V případě 

písemných právních úkonů se podepisují předseda a místopředseda správní 

rady každý samostatně, členové správní rady vždy společně s předsedou 

nebo místopředsedou správní rady. 
 

Revizor: 
JAROSŁAW TATAROWSKI, dat. nar. 27. října 1960 

05-501 Jazgarzewszczyzna, Leśna 23, Polská republika 

Den vzniku funkce: 11. října 2017 
Zakladatel: 

LADISLAV TESAŘÍK, dat. nar. 10. října 1958 

Bydliště: 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, Rakouská republika  

Vklad: 20 000,- Kč 

Splaceno: 100% 

RAFAŁ MARCIN WASIK, dat. nar. 1. března 1977  

26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, Polská republika 

Vklad: 20 000,- Kč 

Splaceno: 100% 

JURII KIPERMAN, dat. nar. 19. srpna 1946  

02000 Kiev, Yamskaya 3/5, Ukrajina 

Vklad: 20 000,- Kč 

Splaceno: 100% 

Ostatní skutečnosti: 
Úplné znění zakládací listiny nadačního fondu  

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION 

La Commission Internationale des Droits de Ľhomme  

Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, 

I. 

Základní ustanovení 

 
1. Název nadačního fondu zní: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS 

COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme, ve 

zkrácené formě IHRC - nadační fond 

Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond  

2.Sídlem nadačního fondu je: Praha 

3. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou. 

 
II. 

Zakladatelé nadačního fondu 

 
Zakladatelé nadačního fondu jsou: 

1. Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, bytem Polská republika, 26-050 

Zagnansk, Wisniowka 78, 

2. Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 

Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, 

3. Jurii Kiperman, narozený 19. 8. 1946, bytem st. Yamskaya 3/5, 02 000 Kiev, 

Ukrajina, 

(dále jen zakladatelé) 

 
III. 

Účel nadačního fondu 



oddíl N, vložka 1754 

Údaje platné ke dni: 11. listopadu 2019 03:39 3/7 

 

 

 
 
 

Účelem nadačního fondu bude zejména: 

-podpora a rozvoj informační činnosti veřejných organizací, 

-organizování a podpora pozorovacích misí v tuzemsku i zahraničí, 

-ochrana života, úcta k lidským právům a obnovení důstojnosti, 

-podpora a rozvoj platformy pro mezivládní komunikaci, 

-podpora účasti na vládních programech a diplomatických misích. 

 
Okruh činností, které nadační fond vzhledem k svému účelu bude vykonávat: 

a) organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v České 

republice, b)poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným 

osobám v zahraničí i v České republice, 

c) poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím 

v zahraničí i v České republice, 

d)organizování pomoci menšinám v zahraničí i v České 

republice, e)sociální poradenství v zahraničí i v České republice, 

f) osvětová a vzdělávací činnost v zahraničí i v České republice,  

g)zajišťování dobrovolnické činnosti v zahraničí i v České republice,  

h)organizace kulturních a sportovních akcí v zahraničí i v České republice,  

i)pozorovací a vyhodnocovací činnost demokratických procesů, zejména 

volebních procesů, v zahraničí i v České republice 

j)organizování referend v zahraničí i v České republice. 

 
IV. 

Majetkový vklad zakladatelů a jeho správa 

 
Majetkový vklad zakladatelů do nadačního fondu tvoří finanční prostředky v 

celkové výši 60.000,-Kč, slovy: šedesát tisíc korun českých. 

Zakladatel Ladislav Tesařík vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve 

výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. 

Zakladatel Rafał Marcin Wasik vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve 

výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. 

Zakladatel Jurii Kiperman vložil do nadačního fondu majetkový vklad ve 

výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. 

 
V. 

Orgány nadačního fondu 

 
Orgány nadačního fondu jsou: 

a) správní rada, 

b) dozorčí rada nebo revizor, 

c) generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý 

náměstek generálního tajemníka nadačního fondu. 

 
VI. 

Správní rada 

 
1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada má sedm 
(7) členů. O jmenování a odvolání členů správní rady rozhodují zakladatelé. 

2.Z členů správní rady jsou voleni a odvoláváni předseda a místopředseda 

správní rady. O jmenování a odvolání předsedy a místopředsedy správní rady 

rozhodují zakladatelé. 

3.Předseda správní rady svolává a řídí její zasedání, které se uskutečňuje 
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nejméně jednou ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o 
to nejméně jedna třetina (1/3) členů správní rady, dozorčí rady, revizor nebo 
zakladatel. Předseda správní rady může písemně zmocnit ke svolání správní rady 
a k řízení jejího zasedání místopředsedu nebo jiného člena správní rady. 
4.Funkční období členů správní rady je pět (5) let. Opětovné zvolení člena správní 
rady, případně předsedy a místopředsedy správní rady, je možné. Člen správní 
rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. 

5. Členové správní rady nemají nárok z nadačních prostředků na odměny 

za výkon své funkce. 

6. Členství ve správní radě zaniká: 

-uplynutím funkčního období, 

-úmrtím nebo zánikem právnické osoby, 

-odvoláním ze zákonných důvodů, 

-odstoupením, 

-přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství. 

Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho 

funkčního období, rozhodnou zakladatelé o jmenování nového člena na uvolněné 

místo, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období 

člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 

7. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem. Zejména se jedná o: 

-správu majetku nadačního fondu, 

-řízení činnosti a směřování nadačního fondu, 

-schvalování účetní závěrky a výroční zprávy. 

8. Při hlasování na jednání správní rady mají předseda a místopředseda 

správní rady každý tři (3) hlasy, ostatní členové správní rady mají každý jeden 

(1) hlas. Celkový počat hlasů správní rady je jedenáct (11). Správní rada je 

usnášení schopna, zúčastní-li se jejího jednání alespoň dvě třetiny (2/3) všech 

hlasů. 

Správní rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech hlasů. Správní 

rada může hlasovat i formou per rollam. 

 
VII. 

Jednání a podepisování 

 
Za nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně. V případě 

písemných právních úkonů se podepisují předseda a místopředseda správní 

rady každý samostatně, členové správní rady vždy společně s předsedou nebo 

místopředsedou správní rady. 

 
VIII. 

Dozorčí rada a revizor 

 
Dozorčí rada se nezřizuje. Její působnost vykonává revizor. Bude-li nutné ze 

zákonných důvodů dozorčí radu zřídit, má dozorčí rada tři členy, které volí a 

odvolávají zakladatelé. Funkční období dozorčí rady je pět (5) let. 

Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, jeho funkční období je pět (5) 

let. 

Prvním revizorem nadačního fondu se ustanovuje: Jaroslaw Tatarowski, 

narozený 27. 10. 1960, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 

05-501 Jazgarzewszczyzna, Leśna 23. 

Revizor zejména: 

-kontroluje dodržování ustanovení zakládací listiny nadačního fondu, zejména 

dodržování poslání nadačního fondu, způsob a efektivitu využívání 

prostředků nadačního fondu a dohlížení, zda správní rada vykonává 

působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou, 
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-kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, 

-přezkoumává účetní závěrku, 

-upozorňuje zakladatelům a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh 

na jejich odstranění, 

-nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a zakladatelům písemnou zprávu 

o své kontrolní činnosti, 

Revizor je pro výkon své funkce oprávněn zejména: 

-nahlížet do účetních knih, 

-svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního 

fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. 

Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a požádá-li o slovo, musí mu 

být uděleno. 

Revizora jmenují a odvolávají zakladatelé, lze ho jmenovat i opakovaně. Revizor 

nemá nárok z nadačních prostředků na odměnu za výkon své funkce. 

 
IX. 

Generální tajemník, první náměstek generálního tajemníka, druhý náměstek 

generálního tajemníka nadačního fondu 

 
1. Generálním tajemníkem nadačního fondu je jmenován Rafał Marcin Wasik, 

narozený 1. 3. 1977, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 26-

050 Zagnansk, Wisniowka 78, občan Polské republiky, 

2. Prvním náměstkem generálního tajemníka nadačního fondu je jmenován Jurii 

Kiperman, narozený 19. 8. 1946, s pobytem a bydlištěm na adrese st. 

Yamskaya 3/5, 02 000 Kiev, Ukrajina, občan Ukrajiny, 

3. Druhým náměstkem generálního tajemníka nadačního fondu je jmenován 

Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, s pobytem a bydlištěm na adrese 

Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, 

občan České republiky, 

4. Orgány generálního tajemníka, prvního náměstka generálního tajemníka a 

druhého náměstka generálního tajemníka nadačního fondu jsou statutárním 

orgánem nadačního fondu při výkonu jeho činnosti na území jiných států než 

České republiky (při výkonu jeho činnosti v zahraničí). O jmenování a 

odvolání do uvedených funkcí rozhodují zakladatelé. Nadační fond při výkonu 

jeho činnosti v zahraničí zastupuje generální tajemník, první náměstek 

generálního tajemníka, druhý náměstek generálního tajemníka, každý 

samostatně. 

5. Velvyslanec v misi (Ambasador at Large), titul udělený nadačním fondem 

dle článku XII, odstavec 2, zakladatelské listiny, při své činnosti podléhá přímo 

rozhodnutím generálního tajemníka, který za jeho činnost odpovídá. 

X. 

Hospodaření a náklady na správu nadačního fondu 

 
1. Správní rada usiluje o to, aby náklady na správu nadačního fondu byly 

minimální. 

2. Náklady související se správou a provozem fondu musí vést nadační 

fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků. 

3. Za hospodaření nadačního fondu odpovídá správní rada. 

Kontrolu hospodaření provádí revizor. 

 
XI. 

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 
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1. Nadační fond se může zavazovat a může poskytovat nadační příspěvek a 

jiné finanční plnění (dále jen nadační příspěvek) pouze v souladu s účelem 

nadačního fondu podle čl. III. Za splnění podmínek definovaných v tomto 

článku, a to vždy až po předchozím souhlasu zakladatelů. 

2. Nadační fond může poskytnout nadační příspěvek kterékoliv právnické 

nebo fyzické osobě, je-li to v souladu s touto zakládací listinou. 

3. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. Nadační fond 

je oprávněn vstupovat do všech smluvních vztahů, na jejichž základě bude 

poskytnut příspěvek. 

4. Nadační příspěvek se poskytuje zpravidla ve formě peněžitého plnění. Je-li 

to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, 

vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut i ve formě nepeněžitého 

plnění. 

5. Nadační fond si může ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku 

vyhradit právo kontroly plnění závazku, k němuž se příjemce nadačního 

příspěvku zavázal a právo tento závazek vymáhat. 

6. Nadační příspěvky mají charakter jednorázového plnění, které však může 

být poskytováno opakovaně. 

 
XII. 

Další práva a povinnosti nadačního fondu 

1. Nadační fond může jmenovat experty, vydávat odznaky, medaile, čestné 

tituly, certifikáty spojené s činností nadačního fondu, může udělovat další 

ocenění a vyznamenání pro fyzické a právnické osoby za zásluhy a činnosti ve 

prospěch nadačního fondu. 

2. Nadační fond uděluje zejména tyto tituly: 

- velvyslanec v misi (Ambasador at Large), 

- velvyslanec dobré vůle (Goodwill Ambasador), 

- velvyslanec míru (Peace Ambasador), 

- mladý velvyslanec (Young Ambasador), 

- vrchní komisař (High Commissioner), 

- komisař (Commissioner), 

- poradce (Advisor), 

- zvláštní člen (Special Member), 

- dobrovolník (Volunteer), 

- akademik (Academician) 

3. Správní rada v této oblasti přijme následující vnitřní předpisy nadačního fondu: 

- vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslanec v misi, 

- vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslanec dobré vůle, 

- vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslanec míru, 

- vymezující pravidla a postup pro udělování titulu mladý velvyslanec, 

- vymezující pravidla a postup pro udělování titulu vrchní komisař, 

- vymezující pravidla a postup pro udělování titulu komisař, 

- vymezující pravidla a postup pro udělování titulu poradce, 

- vymezující pravidla a postup pro udělování titulu zvláštní člen, 

- vymezující pravidla a postup pro udělování titulu dobrovolník, 

- vymezující pravidla a postup pro udělování titulu akademik 

4. Nadační fond je oprávněn na základě rozhodnutí správní rady poskytovat 

peněžní úvěry a zápůjčky právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s 

činností a účelem nadačního fondu. 

5. Nadační fond zřizuje Federaci rozhodčích soudů pro lidská práva Federální 

soud (Federation of Human Rights Arbitration Federal Court). Správní rada 

stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento orgán. 
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6. Nadační fond zřizuje Mezinárodní akademii diplomacie (International Academy  
of Diplomacy). Správní rada stanoví vnitřním předpisem provozní řád pro tento 
orgán. 

 
XIII. 

Akreditace nadačního fondu 

 
V případě uzavření memoranda mezi nadačním fondem a jakýmkoliv 

zahraničním státem, stává se nadační fond INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS 

COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme 

Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, mezivládní organizací. 

 
XIV. 

Zrušení a zánik nadačního fondu 

 
1. Nadační fond se ruší rozhodnutím správní rady po předchozím 

souhlasu zakladatelů. 

2. V rozhodnutí o zrušení nadačního fondu musí být uveden způsob 

majetkového vypořádání. Případný přebytek po provedené likvidace bude 

předán zakladatelům. 

3. Nadační fond zaniká výmazem z nadačního rejstříku. 

 
XV. 

Změna zakládací listiny 

Tuto zakládací listinu lze změnit jen rozhodnutím zakladatelů. 
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Excerpt 

from the Endowment Register kept 

by the Municipal Court in Prague  

Section N, Entry 1754 
 

Establishment and  
Incorporation Date:  29 March 2017 

File Number: N 1754 maintained by the Municipal Court in Prague 
 

Name: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission 
Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská 
práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond 

 

Registered Office: Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1 

ID Number: 059 67 023  

Legal form: endowment fund  

Purpose of Endowment Fund: 

Support and development of information activities pursued by public organizations; 

Organization and support of monitoring points in the Czech Republic and abroad;  

Protection of life, respect of human rights and restoration of dignity;  

Support and development of the intergovernmental communication platform; 

Support of participation in government programmes and diplomatic missions. 
Management Board: 

Chairman of the 

Management Board: 

RAFAŁ MARCIN WASIK, date of birth 1 March 1977  

26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, Republic of Poland 

Date of appointment: 29 March 2017 

Date of membership origination: 29 March 2017 

 
Vice-Chairman of the 

Management Board: 

LADISLAV TESAŘÍK, date of birth 10 October 1958 

Residing at: 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, Republic of Austria  

Date of appointment: 14 August 2018 

Date of membership origination: 20 November 2017 
Member of the Management Board: 

VLASTIMIL ŠPANDEL, date of birth 13 July 1981  

nám. Ondry Foltýna 55/50, Staré Město, 733 01 Karviná  

Date of membership origination: 11 October 2017 

Member of the Management Board: 
RADOMÍR PRUS, date of birth 20 May 1978  

 633, 735 72 Petrovice u Karviné 

Date of membership origination: 14 August 2018 

Member of the Management Board: 
JAN TESAŘÍK, date of birth 12 March 1983 

Černá cesta 1871, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 

Date of membership origination: 14 August 2018 

Member of the Management Board: 
MARCELL VALLAS, date of birth 20 November 1968  

Thunovská 178/10, Malá Strana, 118 00 Prague 1 

Date of membership origination: 14 August 2018 
Member of the Management Board: 

Mgr. JINDŘICH KADLEC, MPA, date of birth 4 October 1967  

Benešovo nábřeží 3746, 760 01 Zlín 
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Date of membership origination: 27 September 2019 

Number of Members: 7 
Method of Acting: Each member of the Management Board acts on behalf of the endowment fund 

independently. As regards written legal acts, the Chairman and Vice-Chairman of 
the Management Board sign such acts independently, members of the 
Management Board always together with the Chairman or Vice-Chairman of the 
Management  

Board Comptroller: 
JAROSŁAW TATAROWSKI, date of birth 27 October 1960 

05-501 Jazgarzewszczyzna, Leśna 23, Republic of Poland 

Date of appointment: 11 October 2017 
Founder: 

LADISLAV TESAŘÍK, date of birth 10 October 1958 

Residing at: 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, Republic of Austria  

Investment contribution: CZK 20,000 

Paid: 100% 

RAFAŁ MARCIN WASIK, date of birth 1 March 1977  

26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, Republic of Poland 

Investment contribution: CZK 20,000 

Paid: 100% 

JURII KIPERMAN, date of birth 19 August 1946  

02000 Kiev, Yamskaya 3/5, Ukraine 

Investment contribution: CZK 20,000 

Paid: 100% 

Other Information: 
Complete text of the Charter of Incorporation of the endowment fund  

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION 

La Commission Internationale des Droits de Ľhomme  

Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, 

I 

Basic Provisions 

 
1 The following is the name of the endowment fund: INTERNATIONAL HUMAN 

RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme, 

ve zkrácené formě IHRC - nadační fond 

Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond  

2 The following is the registered office of the 

endowment fund: Prague 

3 The endowment fund is hereby established for an indeterminate period of time. 

 
II 

Founders of the Endowment Fund 

 
The following are the founders of the endowment fund: 

1. Rafał Marcin Wasik, born on 1 March 1977, residing in the Republic of Poland, 

26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, 

2. Ladislav Tesařík, born on 10 October 1958, residing in the Republic of Austria, 

5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, 

3. Jurii Kiperman, born on 19 August 1946, residing at st. Yamskaya 3/5, 02 000 

Kiev, Ukraine, 

(hereinafter referred to as Founders) 
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III 

Purpose of the Endowment Fund 

 

The following in particular shall be the purpose of the endowment fund: 

- Support and development of information activities pursued by public 
organizations; 

- Organization and support of monitoring points in the Czech Republic and 
abroad; 

- Protection of life, respect of human rights and restoration of dignity; 

- Support and development of the inter-governmental communication platform; 

Support of participation in government programmes and diplomatic missions. 

 
The area of activities that the endowment fund shall pursue with regard to its 
purpose: 

a) Organization of humanitarian and development aid abroad and in the Czech 

Republic;  

b) Provision of assistance to politically, racially or otherwise persecuted persons 

abroad and in the Czech Republic; 

c) Provision of assistance to local governments and other local organizations 

abroad and in the Czech Republic; 

d)Organization of assistance to minorities abroad and in the Czech Republic;  

e) Social counselling abroad and in the Czech Republic; 

f) Raising awareness and educational activities abroad and in the Czech 

Republic;  

g) Organization of volunteering activities abroad and in the Czech Republic;  

h) Organization of cultural and sports events abroad and in the Czech Republic;  

i) Monitoring and evaluation of democratic processes, especially the election 

ones, abroad and in the Czech Republic; 

j) Organization of referenda abroad and in the Czech Republic; 

 
IV 

Investment Contributions of Founders and Administration Thereof 

 
The Founders’ investment contributions to the endowment fund create funds in 

the total amount of CZK 60,000, in words: sixty thousand Czech crowns. 

Founder Ladislav Tesařík invested in the endowment fund a contribution 

amounting to CZK 20,000, in words: twenty thousand Czech crowns. 

Founder Rafał Marcin Wasik invested in the endowment fund a contribution 

amounting to CZK 20,000, in words: twenty thousand Czech crowns. 

Founder Jurii Kiperman invested in the endowment fund a contribution 

amounting to CZK 20,000, in words: twenty thousand Czech crowns. 

 
V 

Bodies of Endowment Fund 

 
The following are the bodies of the endowment fund: 

a) Management Board 

b) Supervisory Board or Comptroller 

c) General Secretary, First Deputy General Secretary, Second Deputy 

General Secretary. 
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VI 

Management Board 

 
1 The Management Board is a statutory body of the endowment fund. The 
Management Board consists of seven (7) members. The Founders make a 
decision on appointment or removal of members of the Management Board. 

2 The Chairman and Vice-Chairman of the Management Board are appointed 

and removed out of members of the Management Board. The Founders make a 

decision on appointment or removal of the Chairman and Vice-Chairman of the 

Management Board. 

3 The Chairman of the Management Board convenes and chairs board meetings, 
which must take place at least once a year. The Chairman of the Management 
Board is required to convene a board meeting every time at least one third (1/3) of 
the members of the Management Board, Supervisory Board, the Comptroller or 
any of the Founders request that it is convened. The Chairman of the 
Management Board may authorize in writing the Vice-Chairman or another 
member of the Management Board to convene and chair a board meeting.  
4 The term of office of the members of the Management Board shall be five (5) 
years. The members, Chairman and Vice-Chairman of the Management Board 
can be re-elected. A member of the Management Board cannot be deputized at 
board meetings. 

5 The members of the Management Board are not entitled to remuneration 

for the discharge of their office out of the endowment funds. 

6 Membership in the Management Board expires: 

- Upon the office term expiry; 

- Upon death or expiry of a legal entity; 

- By removal for statutory reasons; 

- By resigning; 

- If the member of the Management Board does not comply with the membership 
conditions any longer. 

If a membership in the Management Board expires prior to the expiry of the 

member’s term of office, the Founders shall make a decision on appointment of a 

new member, whose term of office shall expire on the day on which the term of 

office of the member whose membership in the Management Board expired would 

have expired. 

7 The Management Board makes a decision on issues entrusted to its powers by 
the law. Those issues include, in particular: 

- Administration of the assets of the endowment fund; 

- Management of the activities and direction of the endowment fund; 

- Approval of financial statements and the Annual Report. 

8 When voting during board meetings, the Chairman and Vice-Chairman of the 

Management Board have three (3) votes each, other members of the 

Management Board have one (1) vote each. The total number of votes of the 

Management Board is eleven (11). The Management Board is quorate if at least 

two thirds (2/3) of all the votes participate in the board meeting. 

The Management Board shall adopt decisions by a simple majority of all votes. 

The Management Board can also vote per rollam. 

 

VII 

Acting and Signing 
 

Each member of the Management Board acts on behalf of the endowment fund 

independently. As regards written legal acts, the Chairman and Vice-Chairman 

of the Management Board sign such acts independently, members of the 

Management Board always together with the Chairman or Vice-Chairman of the 

Management Board. 

 



Section N, Entry 1754 

Data valid as of: 11 November 2019 03:39 5/7 

 

 

VIII 

Supervisory Board and Comptroller 
 

The Supervisory Board is not established. Its powers are performed by the 

Comptroller. If it is necessary to establish the Supervisory Board for statutory 

reasons, it shall have three members, which will be elected and removed by the 

Founders. The term of office of the members of the Supervisory Board shall be 

five (5) years. 

The control body of the endowment fund is the Comptroller, whose term of office 

is five (5) years. 

The following person is hereby appointed the first Comptroller of the endowment 

fund: Jaroslaw Tatarowski, born on 27 October 1960, residing in the Republic of 

Poland, 05-501 Jazgarzewszczyzna, Leśna 23. 

The Comptroller has especially the following powers: 

- Check adherence to the provisions of the Charter of Incorporation of the 

endowment fund, in particular adherence to the mission of the endowment fund, 

the method and effectiveness of using of the funds of the endowment fund, and 

supervise that the Management Board performs its powers determined by law in 

compliance with the Charter of Incorporation; 

- Check compliance with the terms and conditions for provision of endowments; 

- Review financial statements; 

- Inform the Founders and the Management Board of any discovered 

shortcomings and submit proposals for their elimination; 

- Submit a written report of his/her controlling activities to the Management Board 

and to the Founders at least once a year. 

Within the discharge of his/her office, the Comptroller is especially entitled to do 
the following: 

- Check accounting books; 

Convene an extraordinary board meeting if the interests of the endowment fund 

require so and if the Chairman of the Management Board fails to do so. 

The Comptroller is entitled to participate in board meetings, and if he/she asks for 

the floor, he/she must be given it. 

The Comptroller is appointed and removed by the Founders and can be appointed 

repeatedly. The Comptroller is not entitled to remuneration for the discharge of 

his/her office out of the endowment funds. 

 
IX 

General Secretary, First Deputy General Secretary, Second Deputy General 

Secretary of Endowment Fund 

 
1 The General Secretary of the endowment fund is Rafał Marcin Wasik, born on 

1 March 1977, residing in the Republic of Poland, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 

78, a national of the Republic of Poland. 

2 The First Deputy General Secretary of the endowment fund is Jurii Kiperman, 

born on 19 August 1946, residing at st. Yamskaya 3/5, 02 000 Kiev, Ukraine, a 

national of Ukraine. 

3 The Second Deputy General Secretary of the endowment fund is Ladislav 

Tesařík, born on 10 October 1958, residing in the Republic of Austria, 5753 

Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, a national of the Czech 

Republic. 

4 The bodies of the General Secretary, First Deputy General Secretary and 

Second Deputy General Secretary of the endowment fund are a statutory 

body of the endowment fund when performing its activities out of the territory 

of the Czech Republic (when performing its activities abroad). The Founders 

make a decision on appointment or removal of persons for those posts. When 
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the endowment fund performs its activities abroad, it is represented by the 

General Secretary, First Deputy General Secretary and Second Deputy 

General Secretary, each of them independently of one another. 

5 The Ambassador at Large, a title granted by the endowment fund pursuant to 

Article XII (2) of the Charter of Incorporation, reports within his/her activities 

directly to the General Secretary, who is responsible for his/her activity. 

 
 
X 

Economic Activities and Endowment Fund Administration Costs 

 
1. The Management Board strives to keep the endowment fund administration 

costs as low as possible. 

2. The endowment fund must record and maintain the costs associated with 

the operation and administration of the fund separately from the 

endowments having been provided. 

3. The Management Board is responsible for the economic activities 

of the endowment fund. Economic activities are reviewed and 

checked by the Comptroller. 

 
XI 

Endowment Provision Conditions 
 

1 The endowment fund may accept obligations and provide an endowment and 

other financial performance (hereinafter referred to as Endowment) only in 

compliance with the purpose of the endowment fund under Article III, having 

fulfilled the terms and conditions defined herein, and always with previous 

consent of the Founders. 

2 The endowment fund may provide an Endowment to any legal entity or 

natural person if it complies with this Charter of Incorporation. 

3 There is no legal entitlement to provision of an Endowment. The endowment 

fund is entitled to enter into any and all contractual relationships on the basis 

of which the Endowment is to be provided. 

4 Endowments are usually provided in pecuniary form. But if it is more suitable 

given the purpose of the Endowment, the Endowment may be provided in a 

different form. 

5 In the contract for provision of an Endowment the endowment fund may 

reserve the right to check the fulfilment of the obligation which the Endowment 

recipient accepted and to demand that the obligation is fulfilled. 

6 Endowments have the nature of a one-time performance, which, however, 

may be provided repeatedly. 

 
XII 

Other Rights and Obligations of the Endowment Fund 

1 The endowment fund may appoint experts, issue insignia, medals, titles of 

honour, certificates associated with the activities of the endowment fund, bestow 

other awards and honours for natural persons and legal entities for credit and 

activities performed in favour of the endowment fund. 

2 The endowment fund bestows the following titles in particular: 

- Ambassador at Large 

- Goodwill Ambassador 

- Peace Ambassador 

- Young Ambassador 

- High Commissioner 

- Commissioner 



Section N, Entry 1754 

Data valid as of: 11 November 2019 03:39 7/7 

 

 

- Advisor 

- Special Member 

- Volunteer 

- Academician 
 
 

3 In this area, the Board of Management will adopt the following internal 
regulations of the endowment fund: 

- Specifying the rules and procedure for bestowing of the title Ambassador at Large; 

- Specifying the rules and procedure for bestowing of the title Goodwill Ambassador; 

- Specifying the rules and procedure for bestowing of the title Peace Ambassador; 

- Specifying the rules and procedure for bestowing of the title Young Ambassador; 

- Specifying the rules and procedure for bestowing of the title High Commissioner; 

- Specifying the rules and procedure for bestowing of the title Commissioner; 

- Specifying the rules and procedure for bestowing of the title Advisor; 

- Specifying the rules and procedure for bestowing of the title Special Member; 

- Specifying the rules and procedure for bestowing of the title Volunteer; 

- Specifying the rules and procedure for bestowing of the title Academician. 

4 Based on a decision adopted by the Board of Management, the endowment 

fund is entitled to provide loans and credits to legal entities and natural persons 

in association to the activities and purpose of the endowment fund. 

5 The endowment fund hereby establishes the Federation of Human Rights 

Arbitration Federal Court. The Board of Management determines the rules of 

operation for that body by means of an internal regulation. 

6 The endowment fund hereby establishes the International Academy of 
Diplomacy. The Board of Management determines the rules of operation for that 
body by means of an internal regulation. 

 
XIII 

Endowment Fund Accreditation 

 
If a memorandum is concluded by and between the endowment fund and any 

foreign country, the endowment fund INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS 

COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme 

Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond shall become an 

intergovernmental organization. 

 
XIV 

Endowment Fund Dissolution and Expiry 

 
1 The endowment fund shall be dissolved on the basis of a decision 

adopted by the Board of Management following a previous consent of the 

Founders. 

2 If a decision on dissolution of the endowment fund is adopted, the decision 

must also include a method of property liquidation. After the liquidation, any 

potential surplus shall be handed over to the Founders. 

3 The endowment fund shall expire upon its deletion from the Endowment 
Register. 

 
XV 

Amendment to Charter of Incorporation 

This Charter of Incorporation can only be amended on the basis of a decision 
adopted by the Founders. 
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