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N o t á ř s k ý    z á p i s 
 
 
 
 
 

sepsaný dne ..... 2021,  roku dva tisíce dvacet jedna, ------------- mnou  JUDr. Ivanem  
Houdkem, notářem se sídlem v Příbrami, v mé kanceláři na adrese Příbram II, 
Pražská 30. ------------------------------------------------------------------ 

Účastník : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

S-B s.r.o., se sídlem Husova 332, 264 01 Sedlčany,  identifikační číslo 256 52 362, 
zastoupená jednatelem panem Ing. Jiřím Bartákem, datum narození 1. 10. 1970, 
bydliště a trvalý pobyt Zahradní 511, 264 01 Sedlčany. ------------------------------------- 
 

--- Existence účastníka byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 58265, vyhotoveného shora uvedeným 
notářem dne ..... 2021  pod spisovou značkou V ...../2021 převedením  výstupu  z 
informačního  systému  veřejné  správy  z  elektronické  podoby  do podoby listinné. - 

--- Pan Ing. Jiří Barták, jehož totožnost byla notáři prokázána platným úředním 
průkazem, prohlašuje, že: ----------------------------------------------------------------------- 
- je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento 
notářský zápis, -------------------------------------------------------------------------------------
-  výpis z obchodního rejstříku společnosti S-B s.r.o. obsahuje aktuální stav údajů o 
společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, ------------------------------------------
- jeho oprávnění zastupovat společnost S-B s.r.o.  jako jednatel společnosti trvá, ------
- společnost S-B s.r.o. je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního 
jednání, o kterém je tento notářský zápis. ----------------------------------------------------- 

 

Č á s t   p r v n í 
 

Účastník jako zakladatel zakládá v souladu s ustanovením § 394 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedený nadační fond touto: --- 

 

Z a k l a d a t e l s k o u    l i s t i n o u 
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- Článek první - 

 Název nadačního fondu 
Název nadačního fondu je: Nadační fond společnosti S-B s.r.o. (dále jen „nadační 
fond“). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

***** 

- Článek druhý - 

Sídlo nadačního fondu 

Sídlo nadačního fondu je v obci Sedlčany. --------------------------------------------------- 

***** 

- Článek třetí - 

Zakladatel  
Zakladatelem nadačního fondu je společnost S-B s.r.o., se sídlem Husova 332, 264 01 
Sedlčany,  identifikační číslo 256 52 362. ----------------------------------------------------- 
Zakladatel má i po vzniku nadačního fondu právo  vykonávat  působnost svěřenou mu 
zakládací listinou, především: ------------------------------------------------------------------ 
1) udělit souhlas se změnou zakládací listiny; ------------------------------------------------ 
2) udělit souhlas s vydáním statutu nadačního fondu;---------------------------------------- 
3) udělit souhlas se zrušením nadačního fondu za podmínek stanovených v  
zakládací listině;----------------------------------------------------------------------------------- 
4) udělit souhlas se vznikem funkce člena správní rady nebo revizora;------------------- 
5) odvolat členy správní nebo revizora v případě vymezeném v zakládací  
listině. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakladatel  je  dále  oprávněn  dohlížet  nad  naplňováním  účelu  nadačního fondu; za 
tímto účelem má zakladatel  právo  být  informován  o  dodržování  nadačního  účelu,  
hospodaření nadačního fondu a všech důležitých otázkách souvisejících s fungováním  
nadačního fondu. ---------------------------------------------------------------------------------- 

***** 

- Článek čtvrtý - 
Účel nadačního fondu 

Účelem nadačního fondu je pomáhat sociálně slabým, handicapovaným či jinak 
znevýhodněným fyzickým i právnickým osobám. Podporovat sociálně a společensky 
prospěšné projekty ve všech oblastech života. ------------------------------------------------  
K  naplňování  svého  účelu  může nadační  fond realizovat jakékoliv vhodné a účelné 
aktivity,  zejména  pak  prověřovat  ve  svém  okolí  možnosti, kde  by  se  fond  mohl   
zapojit. Vybírat za účelem naplnění účelu fondu finanční prostředky od dárců. --------- 
Pravidelně informovat dárce o činnosti fondu. -----------------------------------------------
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, jakož i pro výkon dalších aktivit 
nadačního fondu, stanoví blíže statut nadačního fondu.-------------------------------------- 

***** 

- Článek pátý - 

Vklad zakladatele a správce vkladu 
 
Zakladatel společnost S-B s.r.o. se zavazuje vložit do nadačního fondu peněžitý vklad 
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ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). ------------------------------------- 
Zakladatel  se  zavazuje poskytnout  tento vklad do 30 (slovem: třiceti) dnů od data 
této zakládací listiny.------------------------------------------------------------------------------ 
Správcem vkladu je zakladatelem určen pan Ing. Jiří Barták, datum narození 1. 10. 
1970, bydliště a trvalý pobyt Zahradní 511, 264 01 Sedlčany. ----------------------------- 

***** 

- Článek šestý - 

Orgány nadačního fondu 
Orgány nadačního fondu jsou: ------------------------------------------------------------------ 
a) správní rada, ------------------------------------------------------------------------------------ 
b) revizor. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Ke vzniku funkce člena správní́ rady nebo revizora se vyžaduje souhlas zakladatele. - 

***** 

- Článek sedmý - 
Správní rada  

Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada, řídí jeho  činnost a rozhoduje o  
všech záležitostech  nadačního fondu,  které  zákon  nebo  zakládací  listina  nesvěřila  
jinému orgánu nadačního fondu.----------------------------------------------------------------  
Správní rada má tři 3 (slovem: tři) členy. ----------------------------------------------------- 
Prvními členy správní rady jsou: ---------------------------------------------------------------  
Ing. Jiří Barták, datum  narození  1. 10. 1970, bydliště a trvalý  pobyt  Zahradní 511,  
264 01 Sedlčany, ----------------------------------------------------------------------------------  
Lukáš Mošnička, datum  narození  2. 5. 1988, bydliště  a  trvalý  pobyt  Příčovy 140,  
PSČ 264 01, který bude prvním předsedou správní rady,------------------------------------ 
Josef Brotánek, datum  narození  11. 7. 1965, bydliště a trvalý  pobyt  Šafaříkova 20, 
264 01 Sedlčany. ----------------------------------------------------------------------------------  
Funkční období  člena  správní  rady je 5 (slovem: pět) let. Opětovné zvolení za člena  
správní rady je možné.---------------------------------------------------------------------------- 
Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě,  zvolí  správní  rada  na  jeho 
místo nového člena; k  účinnosti takové volby se vyžaduje souhlas zakladatele. -------  
Zanikne-li  všem   členům  ve  správní  radě  členství, zvolí  nové  členy  správní  rady  
zakladatel. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Správní  rada   může  odvolat  člena  správní   rady,  který  závažně  nebo   opakovaně  
porušuje své povinnosti při výkonu funkce  nebo jinak jedná způsobem neslučitelným  
se zájmy nadačního fondu; neučiní-li tak  bez  zbytečného  odkladu,  může o odvolání  
takového člena správní rady rozhodnout zakladatel nadačního fondu.  ------------------- 

***** 

- Článek osmý - 

Způsob jednání za nadační fond 

***** 
Za  nadační  fond  jedná  navenek správní rada. Nadační fond zastupují společně vždy  
členové správní rady. ----------------------------------------------------------------------------- 
Podepisování  za  nadační  fond  se děje  tak, že k názvu  nadačního fondu připojí svůj  
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podpis dva členové správní rady. --------------------------------------------------------------- 

***** 

- Článek devátý - 

Revizor 

***** 
Kontrolním orgánem nad činností nadačního fondu je revizor.-----------------------------  
Prvním revizorem je:  ----------------------------------------------------------------------------  
Ing.   Michaela   Hockeová,  datum  narození  26. 1. 1972,  bydliště  a  trvalý   pobyt  
Šánovská 96, Prčice, 257 91 Sedlec-Prčice. -------------------------------------------------- 
Funkční  období  revizora  je  5  (slovem: pět)  let. Opětovné  zvolení  za  revizora  je  
možné. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zanikne-li   revizorovi  jeho   funkce,  zvolí   správní   rada   na  jeho  místo   nového  
revizora; k  účinnosti takové volby se vyžaduje souhlas zakladatele. ---------------------  
Revizor je oprávněn účastnit se jednání správní rady. --------------------------------------- 

***** 

- Článek desátý - 
Hospodaření nadačního fondu, výroční zpráva  

                                                                 ***** 
Nadační  fond  člení  odděleně  náklady  a  výnosy  nebo  příjmy  a  výdaje  spojené  s  
dosahováním účelu a náklady na správu nadačního fondu. --------------------------------- 
Nadační fond sestaví výroční zprávu do 30. 6. (slovy: třicátého června)  následujícího 
po uplynutí předchozího účetního období (kalendářního roku).  Uvede  v  ní  zejména  
významné  údaje  o  jeho  činnosti  a  hospodaření, případných  změnách v  zakládací  
listině a změnách v členství v orgánech nadačního fondu.---------------------------------- 
Výroční zpráva bude zakládána do sbírky listin místně příslušného rejstříkového 
soudu.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

***** 

- Článek jedenáctý - 

Statut nadačního fondu 

                                                                 ***** 
Za účelem  provedení  zakládací  listiny bude se souhlasem zakladatele vydán správní  
radou do 30 (slovy třiceti)  dnů od  vzniku  nadačního  fondu  statut  nadačního fondu  
(„statut“). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Statut  upraví  zejména  podrobnější  pravidla  organizace a  řízení  nadačního  fondu.  
Statut nadačního fondu upravuje alespoň pravidla omezení nákladů nadačního fondu, 
stanoví  pravidla pro jednání orgánů, stanoví podmínky pro poskytování  příspěvků z  
majetku  nadačního  fondu,  popřípadě  okruh osob, kterým je lze poskytnout, a  další  
podmínky fungování a správy nadačního fondu.----------------------------------------------  
O změnách statutu rozhoduje správní rada po předchozím souhlasu revizora. -----------  
Dostane-li  se  ustanovení  statutu  do  rozporu  s ustanoveními   zakládací  listiny, má  
přednost zakládací listina.------------------------------------------------------------------------ 

***** 
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- Článek dvanáctý - 

Změny nadační listiny 

                                                                 ***** 
O  změnách   zakládací  listiny,  ať  už  jako   celku  nebo   jednotlivých   ustanovení,  
rozhoduje správní rada po předchozím souhlasu zakladatele. ------------------------------ 

***** 

- Článek třináctý - 

Podmínky pro poskytování příspěvků z nadačního fondu 

                                                                 ***** 
Příspěvky z nadačního  fondu  jsou  poskytovány  na základě rozhodnutí správní rady,  
která rozhoduje z vlastní iniciativy nebo na základě žádosti třetí osoby.------------------ 
S příjemcem příspěvku je uzavřena písemná smlouva.-------------------------------------- 
Na příspěvek z nadačního fondu není nárok.-------------------------------------------------- 
Další podmínky poskytování příspěvků z nadačního fondu a okruh osob, jímž je lze 
poskytnout, upravuje statut.---------------------------------------------------------------------- 

***** 

- Článek čtrnáctý - 

Zrušení 

                                                                 ***** 
Nadační fond může být zrušen, pokud se jeho provoz  stane  vzhledem  k  okolnostem  
zjevně  neefektivní, nebo pokud nebude možné, aby  nadační  fond  nadále  plnil  svůj  
účel.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jsou-li splněny podmínky podle předchozího odstavce, může správní rada rozhodnout  
o zrušení nadačního fondu s předchozím souhlasem zakladatele. ------------------------- 
V případě zrušení nadačního fondu zvolí správní rada likvidátora.------------------------ 
Likvidátor zpeněží likvidační podstatu v rozsahu nutném k vyrovnání dluhu 
nadačního fondu. Likvidační zůstatek vydá likvidátor zakladateli. ------------------------ 

***** 

- Článek patnáctý - 

Závěrečná ustanovení 

                                                                 ***** 
Tato zakladatelská listina, jakož i veškerá další pravidla upravující činnost nadačního  
fondu, je nutné vykládat v souladu s vůlí zakladatele, jak vyplývá z této zakladatelské  
listiny  a  případně  dalších  právních  jednání  zakladatele  učiněných v souvislosti se  
založením   nadačního   fondu.  Zůstanou-li    přesto  určité   otázky   neřešené   nebo  
pochybné,  vyřeší  se  tak,   jak   lze   předpokládat,  že  by  danou otázku řešil v době  
založení nadačního fondu zakladatel.----------------------------------------------------------- 

***** 
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Č á s t   d r u h á 
 

Vyjádření notáře o splnění předpokladů 
pro sepsání notářského zápisu ve smyslu § 70a notářského řádu 

***** 
Notář prohlašuje, že:  ---------------------------------------------------------------------------- 
a) právní jednání je v souladu s právními předpisy, -----------------------------------------
b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním 
předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -------------------------------------------------- 
c) splnění formalit, které pro toto právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku 
stanoví   zvláštní právní předpis, bylo doloženo.---------------------------------------------- 

**** 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


