CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Zikova 4, 160 00 Praha 6

Řád Podnikatelského fondu CESNET, z. s. p. o.

V Praze dne 7. 2. 2013

Řád Podnikatelského fondu CESNET, z. s. p. o.

čl. I.
Úvodní ustanovení
Postavení a poslání fondu
(1) Podnikatelský fond (dále jen fond) je dodatečným zdrojem financování sdružení
CESNET, z.s.p.o. (dále jen sdružení).
(2) Fond je účelovým fondem, jehož posláním je podílet se na financování aktivit sdružení
zejména v oblastech:
a.) aplikace vlastních výsledků výzkumu a vývoje do praxe
b.) poskytování doplňkových služeb ve všech oblastech činnosti sdružení a to jak pro
členy sdružení, tak i pro ostatní subjekty vyhovující zásadám přístupu do einfrastruktury CESNET včetně případné podpory vývoje těchto služeb.
Článek II.
Kapitál fondu
(1) Počáteční kapitál fondu tvoří čistý výnos z finanční části likvidačního podílu na sdružení
EBONE.
(2) Volné finanční prostředky fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu, účetní
evidence o jejich tvorbě a čerpání je vedena v rámci účetní evidence sdružení odděleně.
(3) Hlavními zdroji příjmů fondu jsou výnosy z financovaných aktivit a zhodnocení volných
finančních prostředků po zdanění.

čl. III.
Zásady používání fondu
(1) Prostředky fondu se čerpají především na financování aktivit sdružení dle čl. I. odst. 2.
(2) Pro každou aktivitu, na kterou bude požadováno financování z fondu, musí být zpracován
podnikatelský záměr minimálně s následujícím obsahem:
a.) popis zamýšlené aktivity
b.) rozpočet – včetně požadavků na čerpání finančních prostředků z fondu a
případného kofinancování projektu, v případě delšího časového horizontu realizace
i členění v čase
c.) stanovení doby návratnosti prostředků nebo kalkulace ziskovosti aktivity.
V případě neziskových aktivit doplněn o zdůvodnění potřeby investice např.
specifikací příznivých vlivů na budoucí činnost sdružení
d.) SWOT analýza záměru
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e.) návrh hodnotících kritérií pro měření úspěšnosti aktivity
f.) zodpovědné osoby a jejich ekonomická nebo jiná zainteresovanost na výsledcích
aktivity.
(3) Podnikatelské záměry mohou předkládat zaměstnanci a členové sdružení (jednotlivě i ve
skupině) představenstvu sdružení prostřednictvím ředitele sdružení.
(4) Ředitel sdružení zabezpečí doplnění každého podnikatelského záměru o:
a.) interní hodnocení záměru a to zejména z hlediska naplnění cílů použití fondu,
ekonomických parametrů a rizikových faktorů.
b.) externí oponentní posudky záměru
c.) stanovisko k vyloučení případného střetu zájmů předkladatelů záměru
(5) O přijetí či nepřijetí záměru rozhoduje představenstvo sdružení.
(6) Ředitel sdružení předkládá u realizovaných podnikatelských záměrů pravidelnou roční
zprávu o výsledcích aktivit a plnění hodnotících kritérií představenstvu sdružení.
Zodpovědná osoba příslušné aktivity je povinna řediteli sdružení k tomuto účelu
poskytnout veškeré požadované informace.

čl. IV.
Závěrečná ustanovení
(1) Tento Řád Podnikatelského fondu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení
představenstvem sdružení CESNET.
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