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Notářský zápis
sepsaný dne 8. 1. 2014 (slovy: osmého ledna roku dva tisíce čtrnáct) na adrese Zapova
1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, JUDr. Janem Krůtou, notářem se sídlem v Praze,
s notářskou kanceláří na adrese U Průhonu 1588/11a, Holešovice, 170 00 Praha 7. -------------Účastník: -------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., narozený 26. 7. 1973, bytem U Třetí baterie
1048/21, Břevnov, 162 00 Praha 6. ----------------------------------------------------------------------Účastník prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního
jednání, o kterém je tento notářský zápis. Já, notář, účastníka osobně znám. ---------------------Účastník prohlašuje, že každá z osob, které jsou touto zakládací listinou určeny za
členy orgánů nadace, s ustanovením do této funkce souhlasí, je plně svéprávná a ve vztahu
k účelu nadace bezúhonná. --------------------------------------------------------------------------------Účastník dále prohlašuje, že souhlasí, aby byl zapsán do nadačního rejstříku jako
zakladatel a jako člen (a případně předseda) správní rady nadace založené zakládací listinou
obsaženou v tomto notářském zápisu. -------------------------------------------------------------------Účastník zakládá nadaci zakládací listinou v tomto znění: ----------------------------------Zakládací listina
Nadace Karla Janečka
Článek 1
Název a sídlo nadace
1.

Název nadace: Nadace Karla Janečka. ------------------------------------------------------------

2.

Sídlo nadace: Praha. -----------------------------------------------------------------------------------
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Článek 2
Zakladatel
Nadace má jediného zakladatele, kterým je Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., narozený
26. 7. 1973, bytem U Třetí baterie 1048/21, Břevnov, 162 00 Praha 6. ----------------------------Článek 3
Účel nadace
Účel nadace je veřejně prospěšný i dobročinný. Účelem nadace je především podpora vzniku
a rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu.
Účelem nadace je dále podpora jiných obecně prospěšných aktivit, zvláště podpora zdraví,
přírody, výzkumu, kultury a sportu, sociálních projektů, jakož i další podpora jednotlivců
včetně osob zakladateli blízkých a organizací. ---------------------------------------------------------Článek 4
Statut nadace
1.

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, případně okruh osob, jimž je lze
poskytnout, nebo okruh činností, jež nadace může vzhledem k svému účelu vykonávat,
stanoví statut nadace. Statut nadace upraví rovněž způsob jednání orgánů nadace. ----------

2.

Statut vydá po předchozím souhlasu dozorčí rady správní rada do 1 (slovy: jednoho)
měsíce ode dne vzniku nadace. -----------------------------------------------------------------------

3.

O změnách statutu bude rozhodovat po předchozím souhlasu dozorčí rady správní rada. -Článek 5
Vklad zakladatele a nadační kapitál

1.

Výše vkladu jediného zakladatele nadace Mgr. Karla Janečka, MBA, Ph.D., činí
512 000 Kč (slovy: pět set dvanáct tisíc korun českých). Jedná se o vklad peněžitý. --------

2.

Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., se zavazuje splnit svou vkladovou povinnost tak, že
předá předmět peněžitého vkladu, tedy 512 000 Kč (slovy: pět set dvanáct tisíc korun
českých), správci vkladu nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od založení nadace. ---------
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3.

Správcem vkladů je určen Mgr. Tomáš Řemínek, narozený 4. 2. 1983, bytem
Voskovcova 932/35, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.-------------------------------------------------

4.

Nadační kapitál činí 512 000 Kč (slovy: pět set dvanáct tisíc korun českých). Nadační
kapitál je peněžním vyjádřením nadační jistiny, která bude tvořena předmětem výše
popsaného vkladu jediného zakladatele. Po vzniku nadace lze nadační jistinu rozmnožit
nadačními dary nebo rozhodnutím o zvýšení nadačního kapitálu. -----------------------------Článek 6
Orgány nadace

1.

Orgány nadace jsou správní rada a dozorčí rada. --------------------------------------------------

2.

Správní rada je statutární orgán nadace; má tři členy. Funkční období člena správní rady
činí 10 (slovy: deset) let. První funkční období prvních členů správní rady je stanoveno
v odstavci 5 tohoto článku. Člena správní rady lze zvolit opakovaně. Správní rada volí ze
svých členů předsedu správní rady.------------------------------------------------------------------

3.

Dozorčí rada je kontrolní a revizní orgán nadace; má tři členy. Funkční období člena
dozorčí rady činí 10 (slovy: deset) let. První funkční období prvních členů dozorčí rady je
stanoveno v odstavci 6 tohoto článku. Člena dozorčí rady lze zvolit opakovaně. Dozorčí
rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady. --------------------------------------------------

4.

Členy správní rady i členy dozorčí rady volí a odvolává zakladatel. Není-li tu zakladatel,
volí a odvolává členy správní rady správní rada. Není-li tu zakladatel, volí a odvolává
členy dozorčí rady dozorčí rada. ---------------------------------------------------------------------

5.

Prvními členy správní rady jsou: --------------------------------------------------------------------

Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., narozený 26. 7. 1973, bytem U Třetí baterie
1048/21, Břevnov, 162 00 Praha 6, přičemž délka jeho prvního funkčního období
činí 12 (slovy: dvanáct) let, ----------------------------------------------------------------------



RNDr. Tomáš Marada, narozený 20. 9. 1983, bytem Přístavní 1246/39, Holešovice,
170 00 Praha 7, přičemž délka jeho prvního funkčního období činí 10 (slovy: deset)
let, ---------------------------------------------------------------------------------------------------



Ing. Jan Bejvl, narozený 5. 8. 1971, bytem Čachrov 15, 339 01 Čachrov, přičemž
délka jeho prvního funkčního období činí 8 (slovy: osm) let. ------------------------------

Strana čtvrtá

6.

Prvními členy dozorčí rady jsou: -------------------------------------------------------------------

Ing. Libor Winkler, CSc., narozený 18. 9. 1960, bytem V Zálesí 761/5, Hlubočepy,
154 00 Praha 5, přičemž délka jeho prvního funkčního období činí 12 (slovy:
dvanáct) let, ----------------------------------------------------------------------------------------



Monika Vondráková, narozená 19. 6. 1972, bytem Klausova 1491/44, Stodůlky
155 00 Praha 5, přičemž délka jejího prvního funkčního období činí 10 (slovy: deset)
let, ---------------------------------------------------------------------------------------------------



Mgr. Martin Ducháček, narozený 12. 6. 1982, bytem Petržílkova 2704/34, Stodůlky
158 00 Praha 5, přičemž délka jeho prvního funkčního období činí 8 (slovy: osm) let.
Článek 7
Jednání za nadaci

1.

Za nadaci jedná samostatně předseda správní rady nebo společně dva členové správní
rady. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Předseda správní rady nebo společně dva členové správní rady mohou kdykoli pověřit
třetí osobu, aby nadaci zastupovala. ----------------------------------------------------------------Článek 8
Změny nadace

1.

Zakladatel je oprávněn změnit tuto zakládací listinu bez omezení. -----------------------------

2.

Žádná část této zakládací listiny není nezměnitelná. ----------------------------------------------

3.

Zakladatel je oprávněn změnit účel nadace. --------------------------------------------------------

4.

Nadaci lze sloučit s jinou nadací či nadačním fondem. Správní rada může po předchozím
vyjádření dozorčí rady rozhodnout o změně právní formy nadace na nadační fond (§ 391
občanského zákoníku). --------------------------------------------------------------------------------
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Článek 9
Závěrečná ustanovení
Tato zakládací listina se řídí právem České republiky. Otázky neupravené touto zakládací
listinou se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. -------------------------***

Vzhledem k tomu, že tento notářský zápis má být podkladem pro zápis práv nebo
skutečností zapisovaných do nadačního rejstříku (dále jen „zápis do nadačního rejstříku“), já,
notář, uvádím podle § 70 a násl. notářského řádu: -----------------------------------------------------a) že právní jednání je v souladu s právními předpisy, ---------------------------------------------b) že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem
pro zápis do nadačního rejstříku, --------------------------------------------------------------------c) že zatím nebyly splněny formality pro zápis do nadačního rejstříku, respektive nebyly mi
předloženy žádné doklady vyžadované zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob, pro zápis zakládané nadace do nadačního rejstříku, tedy
konkrétně návrh na zápis, souhlas osob zapisovaných do nadačního rejstříku v rámci
zápisu nadace (§ 12 citovaného zákona), listina prokazující právní důvod užívání prostor,
v nichž bude umístěno sídlo zakládané společnosti (§ 14 citovaného zákona), listiny
prokazující splnění vkladové povinnosti; o tom jsem účastníka poučil, sepsání notářského
zápisu bylo na mně požadováno i po tomto poučení. --------------------------------------------***

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Tento notářský zápis byl účastníkem po
přečtení schválen. --------------------------------------------------------------------------------------------

