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STEJNOPIS

NZ 1136/2017
N 1254/2017

Notářský zápis
sepsaný dne 18.12.2017 (slovy: osmnáctého prosince roku dva tisíce sedmnáct) mnou, Mgr.
Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 5,
Malátova 17, ----------------------------------------------------------------------------------------------podle ustanovení § 62 a § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich
činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „notářský řád“) a § 395 a dalších
souvisejících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“) obsahující ------------------------------------------------------------------------------------------Zakládací listinu Nadačního fondu Společná šance-------------------------Účastník:------------------------------------------------------------------------------------------------Tomáš Svatoň, nar. 28.1.1972, bydliště Dlouhá 720, 53006 Pardubice – Svítkov, zastoupený
na základě plné moci advokátem Mgr. Martinem Žižkou, nar. 15. 3. 1970, bydliště Praha 4,
Kamýk, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00. ------------------------------------------------------------Plná moc tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha. -------------------Shora uvedený účastník, zastoupený jak shora uvedeno, prohlašuje, že je způsobilý
samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, které je předmětem tohoto notářského
zápisu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Totožnost zmocněnce shora uvedeného účastníka mi byla prokázána z jeho platného úředního
průkazu.------------------------------------------------------------------------------------------------------Za prvé:---------------------------------------------------------------------------------------------------Shora uvedený zakladatel tímto ve smyslu ustanovení § 394 a dalších souvisejících
ustanovení občanského zákoníku přijímá tuto zakládací listinu a zakládá tak Nadační fond
Společná šance:----------------------------------------------------------------------------------------Zakládací listina
Nadačního fondu Společná šance
Čl. I
Název a sídlo nadační fondu
1.
2.

Název: Nadační fond Společná šance (dále v textu této listiny jako „nadační fond“). -Sídlo nadačního fondu: Pardubice.-------------------------------------------------------------Čl. II
Zakladatel nadačního fondu

Zakladatelem nadačního fondu je:-----------------------------------------------------------------------Tomáš Svatoň, nar. 28.1.1972, bydliště Dlouhá 720, 53006 Pardubice – Svítkov.---------(dále též „zakladatel“).------------------------------------------------------------------------------------
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Čl. III
Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je:-------------------------------------------------------------------------poskytování pomoci zdravotně znevýhodněným osobám,-----------------------------------podpora osob a spolků v nepříznivých životních situacích,-------------------------------přispívání na akce podporující zdraví, vzdělávání, aktivitu a spokojenost občanů.----Čl. IV
Vklad
1.

Jediný zakladatel tímto přebírá tuto vkladovou povinnost: ---------------------------------- peněžitý vklad ve výši 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých).------------------Vkladovou povinnost se zavazuje splnit do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne založení
nadačního fondu.-------------------------------------------------------------------------------------

2.

Správcem vkladu se určuje shora uvedený Tomáš Svatoň. Správce vkladu je povinen
složit předmět vkladu na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva,
který pro nadační fond a na jeho jméno zřídí.-------------------------------------------------Čl. V
Správní rada

1.

Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. ------------------------------------------

2.

Působnost správní rady stanoví tato zakládací listina a statut nadačního fondu. V ostatním
se na působnost správní rady přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku ohledně
působnosti správní rady v nadaci. -------------------------------------------------------------------

3.

Správní rada má tři členy. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. ------

4.

Funkční období členů správní rady je pětileté. Opakované členství ve správní radě je
možné. --------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Členy správní rady volí a odvolává zakladatel. V případě smrti zakladatele přechází tato
působnost na správní radu. Působnost na správní radu přechází též v případě nemožnosti
zakladatele činit právní jednání v důsledku jeho závažného zdravotního stavu, a to po
dobu této nemožnosti. V případě, že působnost přešla na správní radu a volba nového
člena správní rady není provedena do dvou měsíců od zániku funkce, může jmenovat
nového člena správní rady předseda správní rady. Pokud by však nadační fond neměl
předsedu správní rady, jmenuje členy správní rady Kateřina Šrautová, nar. 6.4.1977,
bydliště Na Třísle 132, 53002 Pardubice (bez ohledu na to, zda bude či nebude členem
správní rady nebo jiného orgánu).------------------------------------------------

6.

Člen správní rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením
došlým nadačnímu fondu. Jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití
prohlášení, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku
funkce.----------------------------------------------------------------------------------------------
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7.

Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina všech členů.
Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, je k přijetí rozhodnutí správní rady nutný souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
správní rady. -------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Z jednání správní rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda správní rady nebo
kterýkoliv člen správní rady. Přílohu zápisu tvoří listina přítomných, kterou podepisuje
svolavatel.

9.

Prvními členy správní rady zakladatel určuje: ------------------------------------------------1. Tomáš Svatoň, nar. 28.1.1972, bydliště Dlouhá 720, 53006 Pardubice – Svítkov.2. Kateřina Šrautová, nar. 6.4.1977, bydliště Na Třísle 132, 53002 Pardubice –
Staré město.------------------------------------------------------------------------------------3. Tomáš Svatoň, nar. 13.1.1997, bydliště Dostihová 1160, 53006 Pardubice –
Svítkov.---------------------------------------------------------------------------------------Čl. VI
Dozorčí rada

1.

Dozorčí rada je kontrolní a revizní orgán nadace.---------------------------------------------

2.

Působnost dozorčí rady stanoví tato zakládací listina a statut nadačního fondu. V ostatním
se na působnost dozorčí rady přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku ohledně
působnosti dozorčí rady v nadaci. --------------------------------------------------------------

3.

Dozorčí rada má tři členy. -------------------------------------------------------------------------

4.

Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opakované členství v dozorčí radě je
možné. --------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Členy dozorčí rady volí a odvolává zakladatel. V případě smrti zakladatele přechází tato
působnost na správní radu. Působnost na správní radu přechází též v případě nemožnosti
zakladatele činit právní jednání v důsledku jeho závažného zdravotního stavu, a to po
dobu této nemožnosti. V případě, že působnost přešla na správní radu a volba nového
člena dozorčí rady není provedena do dvou měsíců od zániku funkce, může jmenovat
nového člena dozorčí rady předseda správní rady. Pokud by však nadační fond neměl
předsedu správní rady, jmenuje členy dozorčí rady Kateřina Šrautová, nar. 6.4.1977,
bydliště Na Třísle 132, 53002 Pardubice (bez ohledu na to, zda bude či nebude členem
správní rady nebo jiného orgánu).-----------------------------------------------

6.

Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením
došlým nadačnímu fondu. Jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití
prohlášení, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku
funkce.----------------------------------------------------------------------------------------------
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7.

Dozorčí rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina všech členů.
Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, je k přijetí rozhodnutí dozorčí rady nutný souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů. ----------------------------------------------------------

8.

Z jednání dozorčí rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje kterýkoliv člen dozorčí
rady. Přílohu zápisu tvoří listina přítomných, kterou podepisuje svolavatel.

9.

Prvními členy dozorčí rady zakladatel určuje: -----------------------------------------------1. Aleš Svatoň, nar. 4.1.1951, bydliště Popkovická 668, 53006 Pardubice,--------2. Marek Toufar, nar. 19.11.1967, bydliště Heydukova 428, 53701 Chrudim,-----3. Petra Chvojková, nar. 20.5.1981, bydliště Popkovická 668, 53006 Pardubice.--

Čl. VII
Jednání za nadační fond
Nadační fond zastupuje vždy předseda správní rady samostatně nebo společně její dva
členové.------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Čl. VIII
Podmínky pro poskytování příspěvků
Příspěvkem z majetku se rozumí vše, co je nadačním fondem v souladu se zákonem,
touto zakládací listinou a statutem poskytnuto třetí osobě v souladu s účelem nadačního
fondu.----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

O poskytnutí příspěvku z majetku nadačního fondu rozhoduje správní rada. Správní rada
si může zřídit pomocný orgán či orgány, které ji budou radit s výběrem projektů či osob
vhodných pro poskytování nadačních příspěvků.------------------------------------------------

3.

Podmínky pro poskytování příspěvků stanoví správní rada ve statutu nadačního fondu.

4.

Neomezuje se okruh osob, které mohou být příjemcem příspěvků.---------------------------

6.

Příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem nadačního fondu, je osoba,
které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním
fondem, jinak je povinna tento příspěvek vrátit nebo zaplatit náhradu v penězích ve lhůtě
stanovené nadačním fondem. Osoba, které byl příspěvek nadačním fondem poskytnut, je
povinna na požádaní nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl
užit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Čl. IX
Majetek nadačního fondu

Majetek nadačního fondu tvoří soubor vzniklý z vkladů a darů, jejichž předmět nemusí
splňovat předpoklad trvalého výnosu. Co je v majetku nadačního fondu, nelze zastavit, ani
jinak použít k zajištění dluhu; k právnímu jednání, které tomu odporuje, se nepřihlíží.
Majetek nadačního fondu lze zcizit, je-li to v souladu s účelem nadačního fondu. Lze jej též
použít k investici považované za obezřetnou.--------------------------------------------------------
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Čl. X
Statut nadačního fondu

Statut vydává správní rada. O jeho změnách rozhoduje správní rada.------------------------------Čl. XI
Změna zakládací listiny
O jakékoliv změně zakládací listiny včetně změny účelu nadačního fondu rozhoduje
zakladatel. V případě smrti zakladatele přechází tato působnost na správní radu. Působnost na
správní radu přechází též v případě nemožnosti zakladatele činit právní jednání v důsledku
jeho závažného zdravotního stavu, a to po dobu této nemožnosti. ---------------------------------Čl. XII
Změna právní formy na nadaci
Připouští se, že správní rada může rozhodnout po předchozím vyjádření dozorčí rady o změně
právní formy nadačního fondu na nadaci. ----------------------------------Čl. XIII
Závěrečná ustanovení
Ve věcech neupravených touto zakládací listinou a statutem se právní poměry nadačního
fondu řídí občanským zákoníkem v platném znění. --------------------------------------Za druhé:-------------------------------------------------------------------------------------------------Zakladatel tímto souhlasí se zápisem své osoby do nadačního rejstříku.---------------------------Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu:---------------------------Ve smyslu ustanovení § 70 notářského řádu konstatuji, že -----------------------------------------a) shora uvedené právní jednání je v souladu s právními předpisy, zejména s občanským
zákoníkem, a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje
právní předpis,-----------------------------------------------------------------------------------b) shora uvedené právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právním
předpisem pro zápis do nadačního rejstříku,------------------------------------------------c) byly splněny veškeré formality stanovené právním předpisem pro shora uvedené
právní jednání a pro zápis do nadačního rejstříku.-----------------------------------------O tom byl tento notářský zápis sepsán. ----------------------------------------------------------------Poté byl text notářského zápisu předložen zmocněnci účastníka k samostatnému přečtení. ----Zmocněnec účastníka jménem účastníka prohlásil, že si text tohoto notářského zápisu přečetl
a že znění notářského zápisu schvaluje.---------------------------------------------------------------Mgr. Martin Žižka v.r.

L.S.
Mgr. Šárka Sýkorová v.r.
notářka v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 19.12.2017 (slovy:
devatenáctého prosince roku dva tisíce sedmnáct) a určený pro Nadační fond Společná šance
se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Šárkou Sýkorovou, notářkou se
sídlem v Praze, a uloženým ve sbírce notářských zápisů pod čj. NZ 1136/2017 Mgr. Šárky
Sýkorové, notářky se sídlem v Praze, adresa notářské kanceláře Praha 5, Malátova 17.---------Potvrzuji, že i opis přílohy tohoto stejnopisu se doslova shoduje s přílohou notářského zápisu.
L.S.
Mgr. Šárka Sýkorová v.r.
notářka v Praze

