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N o t á ř s k ý   z á p i s

sepsaný dne 19.10.2016 (slovy: devatenáctého října roku dva tisíce šestnáct) mnou, Mgr. 
Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze, notářská kancelář na adrese Praha 5, 
Malátova 17, na místě samém, tj. na adrese Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000,

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 § 309 a dalších 
souvisejících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“) obsahující  ---------------------------------------------------------------------

Část I. Zakládací listinu Nadace BLÍŽKSOBĚ---------------------------------------------
Část II. Plnou moc----------------------------------------------------------------------------------

Účastníci:-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Martin Vohánka, nar. 11. prosince 1975, bydliště a trvalý pobyt Podolská 103/126, 

Podolí, 147 00 Praha 4.---------------------------------------------------------------------------
2. Hana Hradská, nar. 30. června 1975, bydliště a trvalý pobyt Podolská 103/126, 

Podolí, 147 00 Praha 4.----------------------------------------------------------------------------
3. Petr Husák, nar. 10. června 1951, bydliště a trvalý pobyt Na strži 408/8, Krč, 140 00 

Praha 4.----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Šimon Petr, nar. 23. března 1983, bydliště a trvalý pobyt Na strži 408/8, Krč, 140 00 

Praha 4.---------------------------------------------------------------------------------------------
(dále také společně jako „zakladatelé“ nebo „zakladatel“).--------------------------------------

Shora uvedení účastníci prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu 
právního jednání, které je předmětem tohoto notářského zápisu. ------------------------------------
Totožnost shora uvedených účastníků mi byla prokázána z jejich platných úředních průkazů.--

Část I.
Shora uvedení zakladatelé tímto ve smyslu ustanovení § 309 a dalších souvisejících 
ustanovení občanského zákoníku pořizují tuto nadační listinu a zakládají tak Nadaci
BLÍŽKSOBĚ:-----------------------------------------------------------------------------------------

Zakládací listina
Nadace BLÍŽKSOBĚ

Čl. I
Název a sídlo nadace

1. Název nadace: „Nadace BLÍŽKSOBĚ“ (dále v textu této listiny jako „nadace“). ---------

2. Sídlo nadace: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4---------------------------------------------------
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Čl. II
Zakladatelé nadace

Zakladateli nadace jsou:----------------------------------------------------------------------------
1. Martin Vohánka, nar. 11. prosince 1975, bydliště a trvalý pobyt Podolská 103/126, 

Podolí, 147 00 Praha 4.---------------------------------------------------------------------------
2. Hana Hradská, nar. 30. června 1975, bydliště a trvalý pobyt Podolská 103/126, Podolí, 

147 00 Praha 4.----------------------------------------------------------------------------
3. Petr Husák, nar. 10. června 1951, bydliště a trvalý pobyt Na strži 408/8, Krč, 140 00 

Praha 4.----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Šimon Petr, nar. 23. března 1983, bydliště a trvalý pobyt Na strži 408/8, Krč, 140 00 

Praha 4.---------------------------------------------------------------------------------------------

(dále společně též „zakladatel“).------------------------------------------------------------------------

Čl. III
Preambule

Založení nadace je vyjádřením vůle a osobních postojů zakladatelů a praktickým naplněním 
závazků, které cítí ke společnosti. --------------------------------------------------------------------

Uvědomujeme si naléhavou potřebu kultivace vzájemných vtahů mezi lidmi a současně 
individuální odpovědnosti každého jednotlivce k tomuto nekonečnému procesu aktivně 
přispívat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakládáme proto nadaci jako nástroj k podpoře a rozvoji projektů, organizací, či aktivit 
jednotlivců, které naši společnost propojují a vedou k vyšší kvalitě spolupráce a 
angažovanosti a tím podněcují k uvědomění vrozené podmíněnosti a v konečném důsledku 
k respektu, přátelství a růstu obecného blahobytu. ---------------------------------------------------

Nadace se opírá o materiální základnu, kterou zakladatelé během své podnikatelské dráhy 
vytvořili a současně o zkušenosti a poznatky, které si v tomto procesu osvojili. Zakladatelé 
shledávají za potřebné tyto kvality prostřednictvím filantropie ku prospěchu celku dále 
uplatňovat a rozvíjet. ---------------------------------------------------------------------------------------

Čl. IV
Účel nadace

Účel nadace je veřejně prospěšný. Konání nadace bude reflektovat stav a potřeby dnešní 
české společnosti, avšak zasazených do kontextu rodiny evropských národů, jejichž intenzivní 
a umně zorchestrovanou spolupráci, považují zakladatelé za vitální předpoklad pro naplnění 
poslání nadace. Účelem nadace je vytvoření finančních, materiálních a organizačních 
podmínek pro projekty, organizace a aktivity jednotlivců, kteří svým působením přispívají a 
podporují rozvoj morálních a duchovních hodnot, naši společnost propojují a vedou k vyšší 
kvalitě spolupráce a angažovanosti a tím podněcují k uvědomění vrozené podmíněnosti a 
v konečném důsledku k respektu, přátelství a růstu obecného blahobytu. --------------------------
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K naplnění tohoto účelu nadace uskutečňuje zejména činnost směřující ke třem zájmovým 
oblastem:--------------------------------------------------------------------------------------------------
a) podpora občanské společnosti organizující se, ať už nahodile či systematicky, 

v nejrůznějších útvarech. Specifické kvality a kompetence, jenž jsou produktem státem 
neorganizovaných občanských iniciativ, jsou nezastupitelnými komponenty v soustrojí 
moderní funkční společnosti. Ze své podstaty jedině ty dokáží zachytit množství jinak 
neuchopených problémů a příležitostí něčeho tak mnohotvárného, dynamického a 
fluidního jako je společenství velkého počtu rozmanitých individualit. Rádi bychom 
přispívali k realizaci řešení identifikovaných výzev prostřednictvím podpory dobře 
zformulovaných a profesionálně řízených projektů. --------------------------------------------

b) zvyšování šancí znevýhodněných skupin a jednotlivců na plnohodnotný život, kteří 
však již vlastní aktivitou projevili zájem současný stav změnit. Naše podpora si bere za 
cíl aktivity těchto jednotlivců zesílit a napomoci tak k jejich plné realizaci a současně 
zvýšit jejich přínos pro celek.------------------------------------------------------------------------

c) ochrana a rozvoj kulturního dědictví. Prostředí, ve kterém žijeme, je výslednicí vědění, 
vůle a úsilí nespočtu předchozích generací. Společenství, která systematicky a 
cílevědomě rozvíjejí aktiva zděděná od svých předků jsou nejúspěšnější v dlouhodobém 
naplňování potřeb jejich členů. Rádi bychom proto prostředky nadace napomohli k 
ochraně a utěšenému rozvoji našeho kulturního dědictví, případně k zacelení ran, jež naše 
země utržila v průběhu dramatických událostí a těžkých období minulého století. ----------

V těchto mezích jsou konkrétní činnosti nadace upřesněny ve statutu nadace. Zakladatel 
prohlašuje, že účelem nadace není podpora politických stran a hnutí nebo jiná účast na nich.--

Čl. V
Nadační jistina

1. Jednotliví zakladatelé tímto přebírají vkladovou povinnost v následující výši:---------------

Martin Vohánka: -----------------------------------------------------------------------------------
peněžitý vklad ve výši 125.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpěttisíc korun českých)---------

Hana Hradská:----------------------------------------------------------------------------------------
peněžitý vklad ve výši 125.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpěttisíc korun českých)---------

Petr Husák:------------------------------------------------------------------------------------------
peněžitý vklad ve výši 125.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpěttisíc korun českých)---------

Šimon Petr:----------------------------------------------------------------------------------------
peněžitý vklad ve výši 125.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpěttisíc korun českých)---------

a zavazují se ji splnit do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne založení nadace.-----------------
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2. Správcem vkladu se určuje Martin Vohánka. Správce vkladu je povinen složit předmět 
vkladu na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, který pro nadaci a 
na její jméno zřídí--------------------------------------------------------------------------------------

3. Nadační kapitál nadace, který je peněžním vyjádřením nadační jistiny, činí 500.000,- Kč
(slovy: pětsettisíc korun českých).-------------------------------------------------------------

Čl. VI
Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem nadace. -----------------------------------------------------

2. Působnost správní rady stanoví Občanský zákoník, tato nadační listina a statut nadace. ---

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. Kromě případů stanovených Občanským zákoníkem je ke členství ve správní radě 
nezpůsobilá osoba, která (i) je příjemcem nadačního příspěvku poskytovaného nadací 
nebo je tímto příjemcem osoba jí blízká, (ii) je členem statutárního nebo dozorčího 
orgánu právnické osoby, které je poskytován nadací nadační příspěvek, nebo je 
takovýmto členem osoba jí blízká. ------------------------------------------------------------------

6. Zanikne-li členství ve správní radě, zvolí správní rada nového člena z kandidátů 
navržených ostatními členy správní rady. ---------------------------------------------------------

7. Kromě případů stanovených Občanským zákoníkem může správní rada odvolat člena 
správní rady, který závažně anebo opakovaně narušil dobrou pověst nadace anebo 
dlouhodobě nevykonává povinnosti spojené s členstvím ve správní radě, aniž pro to má 
vážný důvod; a to do jednoho měsíce, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději 
však do šesti měsíců ode dne, kdy důvod odvolání vznikl. --------------------------------------

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

9. O změně nadační listiny a o přeměně nadace rozhoduje správní rada na návrh jednoho 
nebo více svých členů; k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech členů správní rady. ---

10. Prvními členy správní rady zakladatel určuje: -------------------------------------------------
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1. Martin Vohánka, nar. 11. prosince 1975, bydliště a trvalý pobyt Podolská 103/126, 
Podolí, 147 00 Praha 4.--------------------------------------------------------------------------

2. Hana Hradská, nar. 30. června 1975, bydliště a trvalý pobyt Podolská 103/126, 
Podolí, 147 00 Praha 4.--------------------------------------------------------------------------

3. Petr Husák, nar. 10. června 1951, bydliště a trvalý pobyt Na strži 408/8, Krč, 140 00 
Praha 4.---------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. VII
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem nadace. ----------------------------------------

2. Působnost dozorčí rady stanoví Občanský zákoník, tato nadační listina a statut nadace. ---

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

4. Kromě případů stanovených Občanským zákoníkem je k výkonu funkce člena dozorčí 
rady nezpůsobilá osoba, která (i) je příjemcem nadačního příspěvku poskytovaného 
nadací nebo je tímto příjemcem osoba jí blízká, (ii) je členem statutárního nebo dozorčího 
orgánu právnické osoby, které je poskytován nadací nadační příspěvek, nebo je 
takovýmto členem osoba jí blízká. ------------------------------------------------------------------

5. Členy dozorčí rady volí a odvolává správní rada. Členy dozorčí rady volí správní rada na 
návrh předsedy správní rady. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté, opakovaný 
výkon funkce je možný. ----------------------------------------------------------------

6. Zanikne-li členství v dozorčí radě, zvolí správní rada nového člena z kandidátů 
navržených předsedou správní rady. ------------------------------------------------

7. Kromě případů stanovených Občanským zákoníkem může správní rada odvolat člena 
dozorčí rady, který závažně anebo opakovaně narušil dobrou pověst nadace anebo 
dlouhodobě nevykonává povinnosti spojené s členstvím v dozorčí radě, aniž pro to má 
vážný důvod; a to do jednoho měsíce, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději 
však do šesti měsíců ode dne, kdy důvod odvolání vznikl. --------------------------------------

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

9. Zanikne-li funkce některého z členů dozorčí rady, zvolí správní rada nového člena 
z kandidátů navržených předsedou správní rady nejpozději do dvou měsíců od zániku 
funkce. Není-li volba nového člena dozorčí rady provedena do dvou měsíců od zániku 
funkce, může jmenovat nového člena dozorčí rady předseda správní rady.----------

10. Prvními členy dozorčí rady zakladatel určuje: ------------------------------------------------
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1. Šimon Petr, bydliště a trvalý pobyt Na strži 408/8, Krč, 140 00 Praha.------------------
2. Jana Sedláčková, bydliště a trvalý pobyt Měšická 5/9, Měšice 250 64.-----------------
3. Ing. Jana Martínková, bydliště a trvalý pobyt Těšínská 1110/2, Střekov, 400 03 

Ústí nad Labem.----------------------------------------------------------------------------------

Čl. VIII
Jednání za nadaci

Za nadaci je oprávněn jednat a podepisovat samostatně každý z členů správní rady.  ------------

Čl. IX
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, jakož i okruh osob, jimž je lze poskytnout, 
stanoví statut nadace. -----------------------------------------------------------------------------------

Čl. X
Statut nadace

Statut vydá po předchozím souhlasu dozorčí rady správní rada do jednoho měsíce ode dne 
vzniku nadace. O změnách statutu rozhoduje po předchozím souhlasu dozorčí rady správní 
rada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. XI
Změna nadační listiny a přeměna nadace 

1. O změně nadační listiny na základě návrhu zakladatele rozhoduje správní rada podle 
článku VI odst. 9 této nadační listiny. --------------------------------------

2. O změně účelu nadace může rozhodovat pouze zakladatel nadace, resp. pouze všichni 
zakladatelé společně. Změna účelu nadace z veřejně prospěšného na dobročinný podle 
ustanovení § 324 Občanského zákoníku se připouští. --------------------------------------------

3. O přeměně nadace na základě návrhu zakladatele rozhoduje správní rada za podmínek 
stanovených Občanským zákoníkem; k přijetí rozhodnutí o přeměně nadace je třeba 
souhlasu všech členů správní rady; změna právní formy nadace na nadační fond se 
připouští. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. XII
Jednání zakladatele

Stojí-li na straně zakladatele nadace více osob, považují se za zakladatele jediného a v 
záležitostech nadace musí jednat jednomyslně; odmítá-li některá z těchto osob souhlas bez 
vážného důvodu udělit, nahradí jej k návrhu kterékoli z ostatních zakládajících osob svým 
rozhodnutím soud.-----------------------------------------------------------------------------------------
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Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

Ve věcech neupravených touto nadační listinou a statutem se právní poměry nadace řídí 
zákonem Občanským zákoníkem v platném znění. ---------------------------------------------------

Část II.
Shora uvedení zakladatelé tímto zmocňují pana Mgr. Martina Žižku, advokáta č. osv. ČAK 
8063, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 11000, k podání návrhu k nadačnímu
rejstříku či žádosti k notáři o zápis shora uvedené nadace do nadačního rejstříku a ke všem 
dalším souvisejícím jednáním a úkonům, hmotněprávním i procesně právním, které pro zápis 
nadace do nadačního rejstříku bude třeba.----------------------------------------------------------

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 účastníkům k samostatnému přečtení. ----------------

Účastníci prohlásili, že si text tohoto notářského zápisu přečetli a že znění notářského zápisu  
schvalují.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Vohánka v.r.
Hana Hradská v.r.
Petr Husák v.r.
Šimon Petr v.r.

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

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 19.10.2016 (slovy: 
devatenáctého října roku dva tisíce šestnáct) a určený pro Nadace BLÍŽKSOBĚ se doslovně 
shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze, 
a uloženým ve sbírce notářských zápisů pod čj. NZ 1036/2016 Mgr. Šárky Sýkorové, notářky 
se sídlem v Praze, adresa notářské kanceláře Praha 5, Malátova 17.---------------------------------
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