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N o t á ř s k ý   z á p i s

sepsaný dne 15.12.2016 (slovy: patnáctého prosince 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. Změnu Zakládací listiny Nadace BLÍŽKSOBĚ v části týkající se účelu-----
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.--

Existenci Nadace BLÍŽKSOBĚ, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 
05539773, zapsané v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle N, 
vložka 1426 (dále jen „Nadace BLÍŽKSOBĚ“), jsem ověřila z předloženého výpisu 
z nadačního rejstříku. Shora uvedení zakladatelé prohlašují, že předložený výpis obsahuje 
aktuální a úplný stav zapisovaných údajů.---------------------------------------------------------------

Shora uvedení zakladatelé, kdy zakladatelé uvedení pod body 1. až 3 jsou zároveň všemi 
členy správní rady, tímto přijímají tuto změnu Zakládací listiny Nadace BLÍŽKSOBĚ 
v části týkající se účelu nadace a za tímto účelem mění Čl. IV Zakládací listiny tak, že 
tento Čl. 4 nově zní takto:--------------------------------------------------------------------------------

„Čl. IV
Účel nadace

Účel nadace je veřejně prospěšný. -----------------------------------------------------------------------
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Základním půdorysem činnosti nadace jsou zákony, pravidla, zvyky a nejlepší praxe 
liberálních demokracií západu. Naše konání tak bude reflektovat stav a potřeby dnešní české 
společnosti, avšak zasazené do kontextu rodiny evropských národů, jejichž intenzivní a umně 
zorchestrovanou spolupráci, považujeme za vitální předpoklad pro naplnění poslání nadace. --

První ze čtyř zájmových oblastí nadace je Občanská společnost organizující se, ať už nahodile 
či systematicky v nejrůznějších útvarech. Specifické kvality a kompetence, jež 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 a dynamického jako 
je společenství velkého počtu rozmanitých individualit. Rádi bychom přispívali k realizaci 
řešení identifikovaných výzev prostřednictvím finanční podpory dobře zformulovaných a 
profesionálně řízených projektů. -----------------------------------------------------------------------

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

Třetí oblastí činnosti nadace je ochrana a rozvoj kulturního dědictví. Prostředí, v 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. -----

Čtvrtou oblastí, kam nadace směřuje svou pozornost, je vzdělávací systém, a to od 
předškolního po univerzitní stupně. Naše podpora je směřována zejména těm projektům, jež si 
kladou za cíl implementaci systémových změn ve školství, resp. modernizaci celého 
vzdělávacího procesu, tak aby lépe reflektoval požadavky současné doby, byl pluralitní, 
demokratický a prostupný ve všech úrovních vzdělávací soustavy. Zájmem nadace je 
posilování většího sepjetí vzdělávání s reálným světem, učení v souvislostech, podpora 
kritického myšlení a smysluplného používání digitálních technologií. ----------------------------

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.“-

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 změny vyplývajících ze shora uvedené změny Zakládací 
listiny do nadačního rejstříku a ke všem dalším souvisejícím jednáním a úkonům, 
hmotněprávním i procesně právním, které pro zápis nadace do nadačního rejstříku bude 
třeba.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 15.12.2016 (slovy: patnáctého 
prosince roku dva tisíce šestnáct) a určený pro Nadaci 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 1294/2016 Mgr. Šárky Sýkorové, notářky 
se sídlem v Praze, adresa notářské kanceláře Praha 5, Malátova 17.---------------------------------
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