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ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU
ZNĚNÍ K 1.1.2022
Nettle Net International, z. ú.

Preambule
Nettle Net International, z.ú. je specializovanou organizací zaměřenou na
multioborovou spolupráci pro společensky a hospodářsky prospěšnou činnost.
Cílem organizace je dostupnost kopřivy jako hospodářské komodity pro každodenní
tržní spotřebu v agro-industriálním komplexu.

Článek I
Zakladatel ústavu
a) Zakladatelem ústavu je Pavel Hala, narozen 22. 6. 1982, bydlištěm Hvozdečko 1, 78325
Bouzov.
b) Obsah Zakládací Listiny je jednomyslně schválen při prvním společném zasedání Správní
Rady.

Článek II
Účel ústavu
a) Zkušební provozování a tržní realizace výsledků základního výzkumu i aplikačního
vývoje a poskytování služeb s tím souvisejících v oblasti zajištění dostupnosti zpracované biomasy
botanické čeledi Urticaceae spp. ve všech jejích aplikačních oblastech, celoročně a každému.
b) Transfér, propojování, osvěta a podpora sdílení výsledků projektové, výzkumné a
vývojové činnosti fyzických i právnických osob v mezinárodním rozsahu.
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c) Podpora mimoškolního vzdělávání dětí.
d) Podpora aktivní činnosti seniorů.
e) Předem stanovené podmínky rovnocenné dostupnosti (tj. Smluvní podmínky Nettle Net
International, z.ú,) zveřejňuje Ředitel Ústavu na oficiálních internetových stránkách
www.psiinstitute.org
f) Základní předměty podnikání ústavu jsou
- v hlavní činnosti:
19) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
20) Testování, měření, analýzy a kontroly
22) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

- v hospodářské činnosti:
1) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivost
2) Velkoobchod a maloobchod
6) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
21) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
23) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
24) Provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí
26) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
g) Ústav provozuje obchodní závod, ten se jeví zázemím k realizaci předmětů podnikání v
hlavní nebo hospodářské činnosti ústavu. Se ziskem generovaným obchodním závodem se
nakládá podle zákona. Obchodní závod provozuje ústav od data vzniku ústavu.
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Článek III
Náležitosti ústavu
Název ústavu: Nettle Net International, z.ú.
Sídlo ústavu: Kaštanová 1055/14, 77900 Olomouc
Vklad: CZK 100,-Trvání ústavu: Ústav se zakládá na dobu neurčitou

Článek IV
Orgány ústavu a rozhodování v případech fundamentálního právní jednání
a) Zakladatel jmenuje při zakladatelském právním jednání První členy Správní Rady ústavu:
- Místopředseda Správní Rady Tomáš Jokl dat. nar. 11.9.1982, bydliště Rapotín, Šumperská 775
- Člen Správní Rady Jana Studená dat.nar. 23.7.1980, bydliště 77900 Olomouc, Stiborova 611/30
b) Jmenovanými členy je při zakladatelském právním jednání jednomyslně zvolen:
- Předseda Správní Rady Pavel Hala dat. nar. 22.6.1982, bydliště Hvozdečko 1, 78325 Bouzov
c) Jako První Statutární Ředitel ústavu je při zakladatelském právním jednání zvolen prostou
většinou členů Správní Rady:
- Michal Kurek, dat.nar. 31.10.1993 Bydliště Vápenná 442, 79064 Vápenná
d) O změnách zakladatelského právního jednání rozhoduje i za trvání ústavu zakladatel.
e) Při právních jednáních o založení právnické osoby s účastí ústavu nebo o výkonu funkcí v
právnických osobách ústavem se rozhoduje Usnesením, prostou většinou všech hlasů všech
členů Správní Rady.
f) O odměně jednotlivých členů Správní Rady a Statutárního Ředitele rozhoduje Usnesením,
prostou většinou všech hlasů Správní Rada.
g) Správcem vkladu je Zakladatel.
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h) Zakladatel jmenuje formou rozhodnutí zakladatele dalšího člena Správní Rady kdykoliv si to
okolnosti provozu vyžádají za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu funkce člena
Správní Rady ústavu vzájemně uzavřené mezi Zakladatelem a dalším členem Správní Rady; ke
dni jmenování dalšího čelna Správní Rady proběhne také volba Předsedy Správní Rady.
i) Orgány ústavu jsou Zakladatel, Revizor, Správní Rada, Ředitel, Prokurista.
j) Obchodní závod může být funkčně a hospodářsky vyčleněn do podoby Odštěpného závodu.
Zákonné nebo jiné skutečnosti Odštěpného závodu zveřejní Ředitel ústavu vždy v zákonné
lhůtě ve veřejném rejstříku.
k) K realizaci prodeje Odštěpného závodu nebo jeho části doplní Správní Rada souhlas
Zakladatele nejpozději ke dni zveřejnění informace o prodeji Odštěpného závodu ve veřejném
rejstříku. To nevylučuje souběžnou existenci jiného obchodního závodu v rámci hospodářské
činnosti ústavu.

Článek V
V-I Správní Rada
a) Správní Rada má proměnlivý počet členů, nejméně 3 členy. Není-li rozhodování zakladatele
možné, nabývá jeho práva vůči ústavu Správní Rada. V takovém případě se k rozhodnutí
Správní Rady o změně účelu ústavu nebo o jeho zrušení vyžaduje předchozí souhlas soudu.
b) Místopředsedu a Členy Správní Rady jmenuje zakladatel. Není-li to možné, volí a odvolává
Správní rada své členy sama.
c) Zakladatelem jmenovaní členové Správní Rady volí a odvolávají Předsedu Správní Rady
prostou většinou hlasů.
d) Funkční období člena Správní Rady je pětileté. Člena Správní Rady lze jmenovat nebo zvolit i
opakovaně; pokud však Správní Rada volí a odvolává své členy sama, lze tutéž osobu
opakovaně zvolit nanejvýš na dvě po sobě jdoucí funkční období.
e) Správní rada jako celek volí i odvolává Ředitele, jako celek dohlíží na výkon jeho působnosti a
jako celek rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli.
f) Správní Rada schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu
prostou většinou hlasů.
g) Správní Rada uděluje předchozí souhlas k právním jednáním, kterými ústav

4

Nettle Net International

1) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,
2) vlastní nemovitou věc zatěžuje,
3) nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové,
4) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem.
h) Správní Rada uděluje předchozí souhlas k právnímu jednání, kterým ústav nabývá nebo
pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota zakázky malého
rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky.
i) Správní rada schvaluje výroční zprávu. Předseda Správní Rady odpovídá za zveřejnění
výroční zprávy co nejdříve, nejpozději v zákonném termínu. Výroční zpráva obsahuje kromě
náležitostí stanovených jinými právními předpisy, např. předpisy upravujícími účetnictví, i další
významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše plnění poskytnutých členům
orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo změnách
členství v orgánech ústavu.
j) Správní Rada koná nový výběr i volbu Statutárního Ředitele bez zbytečného odkladu od data
oznámení o složení či ukončení jeho funkce nebo od ukončení funkce stávajícího Statutárního
Ředitele. V případném mezidobí, dokud nebyl ustanoven ve výkonu funkce nový Statutární
Ředitel, zastupuje před výkonem státní moci ústav Předseda Správní Rady společně
s Místopředsedou Správní Rady.
k) Správní rada odpovídá za dodržování Statutu ústavu.
m) Správní Rada Usnesením na podnět Revizora vybírá osobu k provedení projektového
auditu.
n) Hlasování Správní Rady probíhá dokumentovatelnou formou autorizovaného Usnesení
Správní Rady.

V-II Revizor
a) Revizor vykonává působnost dozorčí rady po neurčitou dobu. Revizora jmenuje a odvolává
Zakladatel. Funkci Revizora vykonává fyzická osoba, nebo právnická osoba jejíž předmět
činnosti umožňuje výkon kontrolní a revizní činnosti.
b) Revizor dohlíží, zda Správní Rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se
Zakládací listinou. Revizor upozorňuje Správní Radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy
na jejich odstranění.
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c) Revizor kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a
konsolidovanou účetní závěrku. Revizor se vyjadřuje k výroční zprávě a nejméně jedenkrát
ročně nebo na základě výzvy Předsedy nebo Místopředsedy Správní Rady podává Správní
Radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti.
d) Revizor zastupuje ústav proti členu správní rady, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem členů
správní rady odporuje zájmům ústavu. Revizor svolá zasedání Správní Rady k návrhu
statutárního orgánu ústavu pokud tak neučiní Předseda Správní Rady. Revizor může nahlížet
do dokladů ústavu a požadovat od členů dalších orgánů ústavu nebo jejích zaměstnanců
objasnění k jednotlivým záležitostem.

Článek VI
VI-I Statutární Ředitel, Ředitel Ústavu, Chief Executive Officer (CEO)
a) Funkční období Ředitele je čtyřleté. Ředitel může být zvolen opakovaně.
b) Ředitel připravuje podklady k sestavení výroční zprávy a podílí se na jejím sestavení.
c) Je statutárním orgánem Ústavu a zastupuje Ústav ve vztahu ke třetím osobám ve všech
záležitostech daných platnými zákony, Usneseními Správní Rady nebo Zakládací Listinou. Jinak
je zastoupen ústav Zakladatelem.
d) Ředitel ústavu koordinuje práci jednotlivých útvarů ústavu definovaných v Čl. VII této
Zakládací Listiny a řídí interními předpisy (Statutem) definované procesy.
e) Prohlášení o odstoupení předá v písemné formě Ředitel ústavu Předsedovi Správní Rady a
zašle písemně do datové schránky ústavu.
f) Sestavuje rozpočet ústavu a předkládá Správní Radě ke schválení.
VI-II Prokurista
a) Prokurista je zmocněn k běžným právním jednáním, ke kterým dochází při provozu
obchodního závodu.
b) Prokurista má oprávnění k zavazování organizace bez souhlasu jejího statutárního orgánu
nejvýše do padesáti tisíc korun českých nebo ekvivalentu v jiných měn nebo v tzv.
kryptoměn.
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Článek VII
VII-I Jednání ústavu
a) Ústav na venek zastupuje Ředitel.
b) Zakladatel vyzve Správní Radu k vydání Statutu Ústavu.
c) Správní Rada ústavu vydá a zveřejní ve veřejném rejstříku Statut Ústavu bez zbytečného
odkladu od výzvy Zakladatele nebo Statut před jeho vydáním vrátí Zakladateli s opravnými
návrhy ke konečné verifikaci.
d) Správní Rada ústavu vydá a zveřejní ve veřejném rejstříku Zakladatelem verifikovaný
Statut Ústavu bez zbytečného odkladu od výzvy Zakladatele.
e) V jednáních přesahujících běžnou provozní exekutivu stanovenou Statusem Ústavu
zastupuje na venek ústav při jednáních Ředitel ústavu společně s Předsedou Správní Rady
nebo Místopředsedou Správní Rady nebo nejméně dvěma Členy Správní Rady.
VII-II Vnitřní organizace ústavu
Základnímu rozsahu působnosti statutárního orgánu organizace podléhají jednotlivé útvary.
A) Útvar: Revizor a Projektový audit (vedoucí útvaru: revizor)
Výkon funkce se řídí Statutem (Provozním řádem).
B) Útvar: Provozní exekutiva (vedoucí útvaru: ředitel ústavu)
Výkon funkce se řídí Statutem (Provozním řádem)
C) Útvar: Obchodní závod (vedoucí útvaru: prokurista)
Výkon funkce se řídí Statutem (Provozním řádem)
D) Útvar: Nettle Brand Management (vedoucí útvaru: člen správní rady)
Výkon funkce se řídí interním Pracovním řádem
E) Útvar: Nettle Chain (vedoucí útvaru: člen správní rady)
Výkon funkce se řídí Statutem (Provozním řádem)
F) Útvar: Tokenizace a Monetizace (vedocí útvaru: člen správní rady)
Výkon funkce se řídí Statutem (Provozním řádem)
VII-III Úřední hodiny orgánů ústavu
Úřední hodiny orgánů ústavu jsou určené pro úřední administrace veřejnoprávních, státoprávních
a investorských záležitostí každý čtvrtek od 9:00 do 11:00 a každé pondělí od 13:00 do 15:00 SEČ.
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VII-IV Účetní střediska
Ústav má účetní střediska:
Účetní středisko 1 - INKUBÁTOR (hlavní činnost)
Účetní středisko 2 - OBCHODNÍ ZÁVOD (obchodní závod)
Účetní středisko 3 - SLUŽBY (hospodářská činnost)
Účetní středisko 4 - JINÉ VÝROBA A OBCHOD (vedlejší činnost)
Účetní středisko 5 - SKIP-SCHOOL (hlavní činnost)
Účetní středisko 6 - SPRÁVA ÚSTAVU (správa)
Účetní středisko 7 – OSVĚTA (hlavní činnost)

VII-V Financování
Financování činností ústavu probíhá výlučně těmito formami:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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prodejem obchodního závodu nebo jeho části,
pachtem obchodního závodu nebo jeho části,
sponzorským darem,
zápůjčkou,
tokenizací,
tržbou z realizace statků a služeb,
crowdfundingem,
směnkou.
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Článek VIII
VIII-I Zakladatelské právní jednání
První členové Správní Rady ústavu stvrdili v dobré víře a jednomyslně svými podpisy založení PSII
Inkubačního Institutu živnostenských, manufakturních, multimediálních a infokomunikačních
projektů a start-upů, z. ú. za účelem jeho založení popsaným v této Zakládací Listině, způsobem v
Zakládací Listině popsaným a v jejím duchu.

VIII-II Zakladatelské právní jednání 27.12.2021
Nettle Net International, z.ú., IČ: 06803636 DIČ: CZ06803636 vedený pod spisovou značkou U272 u
Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci, má výhradně a ve všech ohledech stejná veškerá
práva a stejné veškeré povinnosti vycházející ze zákona i ze všech dosud uzavřených smluv, to jest
práva a povinnosti PSII Inkubační Institut, z.ú. IČ: 06803636 DIČ: CZ06803636 vedený pod spisovou
značkou U272 u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci a PSII Inkubační Institut
živnostenských, manufakturních, multimediálních a infokomunikačních projektů a start-upů, z.ú. IČ:
06803636 DIČ: CZ06803636 vedený pod spisovou značkou U272 u Krajského soudu v Ostravě
pobočka v Olomouci.

Pavel Hala, zakladatel
Olomouc 26.12.2021
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