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STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého druhého srpna roku dva tisíce sedmnáct (22. 8. 2017) v advokátní kanceláři
ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS na adrese Šafaříkova 201/17, Vinohrady, 12000 Praha 2, mnou Mgr.
Michalem Šilhavým, notářem se sídlem v Plzni na adrese Kamenická 2378/1, Východní Předměstí,
30100 Plzeň. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostavil se za účastníka, kterým je společnost Fundchaser CZE s.r.o. se sídlem Kališnická 2889/18,
Žižkov,  13000  Praha  3,  IČO 04492617,  zapsaná  ve  veřejném rejstříku  -  obchodním rejstříku  vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248577, jednatel této společnosti David Friedl, nar.
8. 12. 1988, pobytem Podlesí IV 4959, 76005 Zlín, jehož totožnost jsem ověřil z předloženého platného
úředního průkazu a který prohlašuje, že on i účastník jsou způsobilí samostatně právně jednat v
rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----------------------------------------------

Existenci společnosti Fundchaser CZE s.r.o. a to, že David Friedl je jejím jednatelem oprávněným jednat
samostatně, jsem ověřil z předloženého výpisu z veřejného rejstříku – obchodního rejstříku vedeného
Městským  soudem  v  Praze,  kde  je  tato  společnost  zapsána  v  oddílu  C,  vložce  248577  ze  dne
15. 8. 2017 a z posledního úplného znění společenské smlouvy společnosti Fundchaser CZE s.r.o. ------

Za prvé: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

David Friedl za společnost Fundchaser CZE s.r.o., tj. za zakladatele, zakládá touto zakládací listinou ---

---------------------- Nadační fond vzdělávání a podnikání --------------------

I. Název a sídlo nadačního fondu -------------------------------------------------------------------
1.1. Název nadačního fondu: Nadační fond vzdělávání a podnikání --------------------------------
1.2. Sídlo nadačního fondu: Praha -----------------------------------------------------------------------

II. Zakladatel -------------------------------------------------------------------------------------------
2.1. Zakladatelem nadačního fondu je obchodní společnost Fundchaser CZE s.r.o., se sídlem

Kališnická 2889/18, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04492617, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248577. -------------------------------------

III. Účel nadačního fondu ------------------------------------------------------------------------------
3.1. Účelem nadačního fondu jsou následující činnosti: ------------------------------------------------

● podpora a rozvoj inovativního podnikatelského myšlení mezi studenty na všech úrovních
vzdělávacího systému, tedy na úrovních základního, středního, vyššího odborného vzdělání
a vysokých škol; ----------------------------------------------------------------------------------

● vytvoření uceleného systému projektů, jehož cílem bude podpora a rozvoj inovativního
podnikatelského myšlení mezi studenty na úrovních základního, středního, vyššího
odborného vzdělání a vysokých škol; ------------------------------------------------------------

● rozvoj kritického myšlení u studentů na úrovních základního, středního, vyššího odborného
vzdělání a vysokých škol prostřednictvím soutěžních aktivit; -----------------------------------

● šíření myšlenky sociálního podnikání; -----------------------------------------------------------
● podpora a rozvoj praktických dovedností u studentů na úrovních základního, středního,

vyššího odborného vzdělání a vysokých škol prostřednictvím soutěžních vzdělávacích
aktivit; ---------------------------------------------------------------------------------------------
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● propojení účastníků s vhodnými partnery po ukončení jednotlivých soutěží, tak aby byl
zachován praktický dopad získaných zkušeností a kontaktů a tento nadále rozvíjen; ---------

3.2.  Nadační  fond  bude  tvořen  spojením  zkušeností  a  know-how  projektů „iKid“  a  „Soutěž  a
Podnikej“  a  „Podnikni  to!“,  což  umožní  rozšířit  dopad  všech  tří  aktivit  na  území  celé  České
republiky. Vizí nadačního fondu do budoucna je vytvoření třístupňového systém soutěžních
projektů (platforem), jejichž cílem bude rozvoj podnikatelského myšlení u studentů na všech
úrovních vzdělávání v České republice a tím i aktivní podpora a šíření myšlenky sociálního
podnikání. --------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Majetkový vklad zakladatele, určení správce vkladu -------------------------------------------
4.1. Výše peněžitého vkladu zakladatele nadačního fondu činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun

českých). ----------------------------------------------------------------------------------------------
4.2. Zakladatel se zavazuje splnit svou vkladovou povinnost tím, že předá peněžitý vklad vymezený

v článku 4.1. této zakládací listiny správci vkladu nejpozději do patnácti dní od založení
nadačního fondu. ------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Do okamžiku vzniku nadačního fondu je správou vkladu pověřen jeho správce, pan David
Friedl, nar. 8. 12. 1988, bytem Podlesí IV 4959, 760 05 Zlín. ----------------------------------------

V. Orgány nadačního fondu --------------------------------------------------------------------------
5.1. Nadační fond, jako své orgány, zřizuje správní radu a dozorčí radu. ----------------------------

SPRÁVNÍ RADA ----------------------------------------------------------------------------------------------
5.2. Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada. Správní rada zastupuje nadační fond ve

všech záležitostech. ----------------------------------------------------------------------------------
5.3.  Správní  rada  má tři členy.  Funkční  období  člena  správní  rady  je pět let a lze jej volit

opakovaně. Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady. ------------------------------
5.4. Členy správní rady volí a odvolává dozorčí rada na návrh zakladatele, není-li zakladatele, činí

tak na návrh předsedy správní rady, není-li předsedy správní rady, pak na návrh kteréhokoliv
jejího člena. Členem správní rady může být pouze osoba, která splňuje zákonné podmínky pro
výkon funkce jednatele ve společnosti s ručením omezeným. -------------------------------------

5.5. Činnost správní rady organizuje a řídí její předseda. -----------------------------------------------
5.6. Prvními členy správní rady jsou: ---------------------------------------------------------------------

a) David Friedl, nar. 8. 12. 1988, bytem Podlesí IV 4959, 760 05 Zlín -----------------------------
b) Ing. Jakub Tížek, nar. 6. 5. 1990, bytem U Větrolamu 1124/14, 693 01 Hustopeče -----------
c) Ing. Karel Růžička, nar. 14. 10. 1969, bytem Hošťálkova 607/54, Břevnov, 169 00 Praha 6 --

5.7. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením nebo
odvoláním člena správní rady. Člena správní rady lze odvolat, (i) přestane-li splňovat podmínky
pro členství ve správní radě; (ii) pokud závažným způsobem poruší své zákonem stanovené
nebo zakládací listinou předpokládané povinnosti nebo tyto povinnosti poruší méně závažným
způsobem, avšak opakovaně; (iii) pokud svým jednáním vážně ohrožuje pověst a dobré jméno
nadačního fondu, a to bez ohledu na skutečnost, zda samotné jednání, v němž tkví příčina pro
odvolání s nadačním fondem a jeho činností přímo souvisí či nikoliv. -----------------------------

5.8. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech, které tato zakládací listina nebo statut
nadačního fondu nesvěřuje do působnosti kontrolního orgánu nadačního fondu. Správní rada
rozhoduje v rámci svěřené působnosti tak, že k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech jejích
členů. -------------------------------------------------------------------------------------------------

5.9. Do působnosti správní rady náleží zejména: --------------------------------------------------------
a) schvalovat rozpočet nadačního fondu, roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a

hospodaření; -------------------------------------------------------------------------------------
b) volit nové členy dozorčí rady a rozhodovat o odvolání konkrétního člena dozorčí rady,
přestane-li tento splňovat podmínky členství nebo výkonu funkce; z členů správní rady volit
a odvolávat jejího předsedu; ---------------------------------------------------------------------

c) stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a člena dozorčí rady; ----
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d) rozhodovat o hospodaření s majetkem nadačního fondu; -------------------------------------
e) se souhlasem zakladatele, a není-li zakladatele pak, bez dalšího rozhodovat o změně právní

formy nadačního fondu na nadaci; --------------------------------------------------------------
f) rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací; -------------------------------
g) rozhodovat o přijetí nadačních darů a poskytování nadačních příspěvků; ---------------------
h) schvalovat realizaci projektů fondu; -------------------------------------------------------------
i) rozhodovat o spolupráci nebo účasti na společných projektech připravovaných jinými

nadačními fondy či nadacemi. -------------------------------------------------------------------
5.10. Správní rada může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto případě

realizuje libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat (i) obsah rozhodnutí; (ii)
jednoznačně určit hlasující osoby (písemně, elektronicky); a současně (iii) výsledek hlasování.
Rozhodnutí přijatá per rollam musí být pojata do zápisu z následujícího řádného zasedání
správní rady (v případě že se tak nestane, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost takového
rozhodnutí). ------------------------------------------------------------------------------------------

DOZORČÍ RADA ---------------------------------------------------------------------------------------------
5.11. Kontrolní orgánem nadačního fondu je dozorčí rada. ----------------------------------------------
5.12. Dozorčí rada má tři členy. Funkční  období  člena  dozorčí  rady  je  pět  let  a  lze  jej  volit

opakovaně. Dozorčí rada ze svých členů volí předsedu dozorčí rady. -----------------------------
5.13. Členy dozorčí rady volí a odvolává správní rada z osob odborně způsobilých. -------------------
5.14. Prvními členy dozorčí rady jsou: ---------------------------------------------------------------------

a) Martin Vítek, nar. 16. 12. 1990, bytem Svárovec 1241, Malenovice, 763 02 Zlín --------------
b) Ing. Radek Danč, nar. 4. 3. 1990, bytem Veveří 464/17, Veveří, 602 00 Brno -----------------
c) Ing. Anna Vaníčková, nar. 11. 05. 1988 bytem Hrdličkova 2207/4, 148 00 Praha 4 ----------

5.15. Členství v dozorčí radě zaniká uplynutím funkčního období člena dozorčí rady, úmrtím,
odstoupením nebo odvoláním. Člena dozorčí rady lze odvolat (i) přestane-li splňovat
podmínky pro členství ve správní radě; (ii) pokud závažným způsobem poruší své zákonem
stanovené nebo zakládací listinou předpokládané povinnosti nebo tyto povinnosti poruší
méně závažným způsobem, avšak opakovaně; (iii) pokud svým jednáním vážně ohrožuje
pověst a dobré jméno nadačního fondu, a to bez ohledu na skutečnost, zda samotné jednání,
v němž tkví příčina pro odvolání s nadačním fondem a jeho činností přímo souvisí či nikoliv. ---

5.16. Dozorčí rada: -----------------------------------------------------------------------------------------
a)  dohlíží,  zda  správní  rada  vykonává  působnost  dle  zákona  a  ve  shodě s  touto  listinou  i

statutem nadačního fundu, byl-li vydán, --------------------------------------------------------
b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, -------------
c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, ------
d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává účetní závěrku nadačního fondu, --------
e) vyjadřuje se k výroční zprávě, --------------------------------------------------------------------
f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě písemnou zprávu o své kontrolní činnosti, ---
g) zastupuje nadační fond proti členu správní rady, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem členů

správní rady odporuje zájmům nadačního fondu, ----------------------------------------------
h) je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu, -----
i) má právo svolat mimořádné zasedání správní rady nadačního fondu, jestliže to vyžadují

zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady, ----------------------------
5.17. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání správní rady a musí jim být uděleno

slovo, pokud o to požádají. --------------------------------------------------------------------------
5.18 Dozorčí rada rozhoduje v rámci svěřené působnosti tak, že k přijetí rozhodnutí je třeba

dosažení prosté většiny hlasů všech členů dozorčí rady. V případech, kdy dozorčí rada
rozhoduje o volbě nebo odvolání člena správní rady, vyžaduje přijetí tohoto rozhodnutí
souhlas všech členů dozorčí rady. -------------------------------------------------------------------
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VI. Způsob jednání za nadační fond ------------------------------------------------------------------
6.1. Za nadační fond jedná ve všech věcech samostatně předseda správní rady. -------------------
6.2. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí předseda

správní rady svůj podpis. ----------------------------------------------------------------------------
6.3. Předseda správní rady je oprávněn zmocnit k zastupování fondu pro jednotlivé úkony jinou

osobu (zvláštní plná moc). ---------------------------------------------------------------------------

VII. Zásady hospodaření a činnosti nadačního fondu -----------------------------------------------
7.1. Zdrojem majetku nadačního fondu jsou vklad zakladatele, příjmy plynoucí z darů fyzických či

právnických osob, prostředků z grantů a dotací nebo z příjmů za reklamu. -----------------------
7.2. Věci v majetku nadačního fondu, nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu. ---------------
7.3. Majetek nadačního fondu lze zcizit, je-li to v souladu s účelem nadačního fondu. Lze jej též

použít k investici považované za obezřetnou. ------------------------------------------------------
7.4. Nadační fond hospodaří podle schváleného rozpočtu. --------------------------------------------
7.5. Náklady související se správou nadačního fondu musí vést nadační fond odděleně od

nadačních příspěvků. --------------------------------------------------------------------------------
7.6. Celkové roční náklady související se správou nadačního fondu nesmějí převýšit 30 % hodnoty

nadačních příspěvků poskytnutých v daném roce podle jejich stavu k 31. prosinci téhož roku. --
7.7. Nadační fond může v rámci svého účelu organizovat vlastní projekty. ----------------------------
7.8. Vzhledem k účelu nadačního fondu, nadační fond nebude přijímat dary fyzických či

právnických osob, kterých podnikání souvisí s výrobou nebo distribucí alkoholu, tabákových
výrobku nebo zbraní. --------------------------------------------------------------------------------

VIII. Podmínky poskytování nadačních příspěvků z majetku nadačního fondu -------------------
8.1. Nadační příspěvky budou poskytovány na základě rozhodnutí správní rady. Správní rada

rozhoduje na základě návrhu člena správní rady, předsedy správní rady nebo na základě
žádosti osoby, které lze nadační příspěvek poskytnout. -------------------------------------------

8.2. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadačního fondu na základě
písemné  žádosti.  V  případě žádostí  o  podporu  projektu  žadatel  uvede  především  jeho
charakteristiku, předpokládanou výši nákladů a jejich složení, požadovanou formu podpory a
její výši. -----------------------------------------------------------------------------------------------

8.3. Žádosti o individuální nadační příspěvky budou posuzovány jak z hlediska jejich naléhavosti a
potřebnosti, tak z hlediska jejich souladu s posláním fondu. Správní rada může žadatele
požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. Podmínkou
poskytnutí nadačního příspěvku je schválení správní radou, přičemž na schválení poskytnutí
příspěvku  ani  vlastní  poskytnutí  příspěvku  nemá  žadatel  právní  nárok,  a  to  ani  v  případě
souladu žádosti s posláním a účelem fondu. -------------------------------------------------------

8.4. Nedoplní-li žadatel svou žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na
žádost, jako by nebyla podána. ---------------------------------------------------------------------

8.5. O poskytnutí prostředků nadačního fondu rozhoduje správní rada do jednoho měsíce ode dne
doručení žádosti nebo jejího následného doplnění. V případech, kdy nadační fond stanoví
konečný termín pro podání žádostí o nadační příspěvek, správní rada rozhodne do 1 měsíce
od tohoto termínu. Rozhodnutí správní rady obsahuje alespoň: ----------------------------------
a) označení projektu, který má být nadačním fondem podpořen, --------------------------------
b) označení žadatele, --------------------------------------------------------------------------------
c) formu podpory, ----------------------------------------------------------------------------------
d) výši poskytnutých prostředků. -------------------------------------------------------------------

8.6. Osoba, které byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního
fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit. --------------------------------------

8.7. Osoba, které byl poskytnut nadační příspěvek, je povinna jej použít v souladu s podmínkami
stanovenými nadačním fondem; jinak je povinna nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v
penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem. ---------------------------------------------------
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8.8. Nadační příspěvek nesmí být poskytnut osobě, která je členem orgánu nadačního fondu nebo
zaměstnancem nadačního fondu, ani osobě jim blízké. Nejsou-li pro to důvody zvláštního
zřetele hodné, vyvolané na straně zakladatele změnou okolností, nesmí nadační fond
poskytnout  nadační  příspěvek  svému zakladateli;  jsou-li  tu  takové  důvody,  rozhodne  správní
rada po projednání s dozorčí radou. To platí i pro případ poskytnutí nadačního příspěvku
osobě zakladateli blízké. -----------------------------------------------------------------------------

8.9. Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí. ---------
8.10. V mimořádných případech může správní rada rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku i

bez podání žádosti. ----------------------------------------------------------------------------------

IX. Změna zakládací listiny a účelu nadačního fondu, změna zakladatele -----------------------
9.1. Zakladatel je oprávněn změnit zakládací listinu nadačního fondu v neomezeném rozsahu, a to

včetně účelu nadačního fondu. ----------------------------------------------------------------------
9.2. Změnu zakládací listiny nadační fond zveřejní. -----------------------------------------------------
9.3. Není-li již zakladatel a změní-li se po vzniku okolnosti natolik, že vyvolají v zájmu nadačního

fondu rozumnou potřebu změny jeho vnitřních poměrů, může o změně zakládací listiny
rozhodnout na návrh nadačního fondu, soud; s podáním návrhu musí souhlasit správní rada. --

9.4. Zakladatel může svá práva a povinnosti dle zákona a této zakládací listiny převést písemnou
smlouvou na třetí osobu. Tato třetí osoba se nadále považuje za zakladatele nadačního fondu.

X. Změna právní formy -------------------------------------------------------------------------------
10.1. Nadační fond může za podmínek stanovených v zakládací listině a v právních předpisech

změnit právní formu na nadaci. Ke změně se vyžaduje předcházející souhlas zakladatele. -------

XI. Závěrečné ustanovení ------------------------------------------------------------------------------
11.1. Nadační fond lze zrušit rozhodnutím soudu ze zákonných důvodů a dále rozhodnutím správní

rady. Toto rozhodnutí vyžaduje souhlas zakladatele. -----------------------------------------------
11.2. V případě zrušení nadačního fondu s likvidací rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem

zakladatel a není-li jej, správní rada nadačního fondu. Užití likvidačního zůstatku k veřejně
prospěšným účelům se nevyžaduje. -----------------------------------------------------------------

11.3. Bližší podrobnosti o činnosti, správě a hospodaření nadačního fondu lze v souladu s touto
zakládací listinou stanovit statutem nadačního fondu, případně dalšími jeho vnitřními předpisy,
o jejichž vydání rozhodne dle potřeby správní rada. -----------------------------------------------

11.4. Právní poměry nadačního fondu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. -------

Za druhé: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Já, notář Mgr. Michal Šilhavý, prohlašuji dle § 70 a 70a odst. 1 notářského řádu, že právní
jednání účastníka je v souladu s právními předpisy, že právní jednání účastníka splňuje
náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku
a  že  byly  splněny  formality  stanovené  pro  právní  jednání  a  pro  zápis  do  veřejného  rejstříku
zvláštním právním předpisem, resp. že bylo splnění formalit notáři doloženo. ----------------------

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a poté jím v plném rozsahu schválen. ------

------- za společnost Fundchaser CZE s.r.o. jednatel -------------------- David Friedl v.r. ------------------
--------------------------- L.S. ----- Mgr. Michal Šilhavý notář v Plzni ---------------------------------------
--------------- Mgr. Michal Šilhavý v.r.------------------------------------------------------------------------
------------------------- notář ---------------------------------------------------------------------------------



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého třetího srpna roku dva tisíce
sedmnáct (23. 8. 2017) se doslovně shoduje s notářským zápisem. ----------------------------------------
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