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S T E J N O P I S

N o t á ř s k ý   z á p i s

sepsaný dne 16. 12. 2019, tj. šestnáctého prosince dvatisícedevatenáct Mgr. Pavlem Halamou,
notářem se sídlem v Jičíně, v jeho kanceláři v Jičíně, Tylova 29. -------------------------------------------

Dostavil se účastník, jehož osobní totožnost mi byla prokázána z platného úředního průkazu a to:---

pan Matěj  B ř e s k ý,  datum narození 24. 8. 1988, bydliště Nemyčeves 26, okres Jičín, --------------

který prohlásil: jsem způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je
notářský zápis a  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

který do tohoto notářského zápisu prohlásil  a byla s ním sepsána tato: -----------------------------------

----------------------------- Z a k l a d a t e l s k á   l i s t i n a -----------------------------
------------------------------------------------- o -------------------------------------------------
------------------------------------------ z a l o ž e n í  ------------------------------------------
---------------------------------- n a d a č n í h o   f o n d u ---------------------------------

Pan Matěj Břeský, DiS. jako zakladatel nadačního fondu pořizuje tuto zakládací listinu v souladu s
§ 395 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský
zákoník”), za účelem založení nadačního fondu. -------------------------------------------------------------

Článek I
Název a sídlo nadačního fondu

1.1 Název nadačního fondu: Tembo – nadační fond Matěje Břeského -------------------------------------
1.2 Sídlo nadačního fondu: Nemyčeves. -----------------------------------------------------------------------

Článek II
Jméno zakladatele a jeho bydliště

2.1 Zakladatel nadačního fondu je: -----------------------------------------------------------------------------
Ø Matěj Břeský, DiS. , narozený 24. 8. 1988, bytem Nemyčeves 26, Jičín, PSČ 506 01 --------

Článek III
Vymezení účelu, pro který se nadační fond zakládá

3.1 Účelem nadačního fondu je shromažďování finančních i nefinančních prostředků  za účelem
podpory dětí v Tanzánii, zejména pak aktivit a projektů v oblasti rozvoje tanzánských nadací,
vzdělávání, ale též v oblasti humanitární, sociálně-zdravotní, kulturní, sportovní či obecnému
zlepšení životních podmínek tamějších dětí. Nadační fond k plnění svého účelu může realizovat
též své vlastní projekty. --------------------------------------------------------------------------------------
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Článek IV
Údaj o výši vkladu každého zakladatele a výši nadačního kapitálu; správce vkladu

4.1 Vklad zakladatele Matěje Břeského, DiS. do majetku nadačního fondu činí 500,-Kč (slovy pět
set korun českých), který bude splacen před podáním návrhu na zápis nadačního fondu do
nadačního rejstříku. ------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 Nadační kapitál nadačního fondu je 500,- Kč (slovy pět set korun českých). ------------------------
4.3 Správcem vkladu do vzniku nadačního fondu je Matěj Břeský, DiS., narozený 24. 8. 1988,

bytem Nemyčeves 26, Jičín, PSČ 506 01. ----------------------------------------------------------------

Článek V
Používání majetku nadačního fondu

5.1 Majetek fondu tvoří vklad zakladatele (nadační kapitál) a nadační příspěvky a dary, výnosy
z majetku nadačního fondu, dědictví ve prospěch nadačního fondu. ---------------------------------

5.2 K plnění účelu nadačního fondu lze použít všechen jeho majetek. Prostředky nadačního fondu
lze použít pouze v souladu s účelem nadačního fondu uvedeným v článku III a za podmínek
stanovených ve statutu nadačního fondu, dále za účelem úhrady nákladů  souvisejících se
správou nadačního fondu a dopravou do dané lokality. Nadační příspěvky mohou být
poskytovány fyzickým i právnickým osobám (spolků, jiným nadacím a nadačním fondům,
obchodním korporacím, obcím atd.). ----------------------------------------------------------------------

5.3 Podrobnější podmínky pro použití prostředků  nadačního fondu a způsob omezení nákladů
souvisejících se správou nadačního fondu je uveden ve statutu nadačního fondu. Majetek
nadačního fondu však nesmí být vynaložen ve prospěch osob, jejichž činnost je v rozporu
s účelem nadačního fondu. ----------------------------------------------------------------------------------

5.4 Nadační fond účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu
nadačního fondu a o nákladech na jeho správu. ----------------------------------------------------------

Článek VI
Orgány nadačního fondu

6.1 Orgány nadačního fondu jsou: ------------------------------------------------------------------------------
a) správní rada, -------------------------------------------------------------------------------------------
b) revizor. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Článek VII
Správní rada

7.1 Správní rada je statutární orgán nadačního fondu a má jednoho člena - předsedu správní rady.
Jediného člena správní rady jmenuje a odvolává zakladatel nadačního fondu. Není-li
zakladatele nadačního fondu, jmenuje a odvolává jediného člena správní rady revizor. ----------

7.2 Členem správní rady může být fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba, která bude členem
správní rady, jakož i zástupce právnické osoby, která bude členem správní rady, musí být plně
svéprávná. Ke členství ve správní radě není způsobilá osoba, která vykonává funkci revizora
nadačního fondu, je vůči nadačnímu fondu v pracovním poměru nebo není ve vztahu k účelu
nadačního fondu bezúhonná. ------------------------------------------------------------------------------

7.3 Prvními členem správní rady - předsedu správní rady - zakladatel jmenuje: -----------------------
Ø Matěj Břeský, DiS. , narozený 24. 8. 1988, bytem Nemyčeves 26, Jičín, PSČ 506 01. -----

7.4 Počet členů správní rady: 1 ------------------------------------------------------------------------------
7.5 Způsob jednání: Předseda správní rady zastupuje nadační fond ve všech záležitostech

samostatně. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému
názvu nadačního fondu připojí předseda správní rady svůj podpis. ---------------------------------
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Článek VIII

Revizor
8.1 Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, který vykonává působnost dozorčí rady. -----
8.2 Revizorem může být fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba, která bude revizorem, jakož i

zástupce právnické osoby, která bude revizorem, musí být plně  svéprávná. K výkonu funkce
revizora není způsobilá osoba, která vykonává funkci člena správní rady nadačního fondu, je
vůči nadačnímu fondu v pracovním poměru nebo není ve vztahu k účelu nadačního fondu
bezúhonná. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.3 Revizora jmenuje a odvolává správní rada. Není-li správní rady, jmenuje a odvolává revizora
zakladatel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.4 Prvním revizorem zakladatel jmenuje: --------------------------------------------------------------------
Ø Ing. Daniel Hroch,  narozený 1.6.1993, bytem Jilemnice, Žižkova 362, PSČ 514 01.  -------

Článek IX
Statut nadačního fondu

9.1 Vnitřní poměry nadačního fondu, způsob jednání orgánů  nadačního fondu, podmínky
poskytování nadačních příspěvků, jakož i další otázky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví statut nadačního fondu, který vydává
zakladatel společně  s touto nadační listinou. Zakladatel si vyhrazuje právo jakékoliv změny
této zakládací listiny i statutu nadačního fondu. Není-li tu již zakladatel, může správní rada
nadačního fondu přijmout jakoukoliv změnu zakládací listiny a statutu. ----------------------------

Článek X
Zrušení nadačního fondu

10.1 Není-li trvale možné, aby nadační fond nadále plnil svůj účel, rozhodne správní rada o zrušení
nadačního fondu s likvidací a zvolí likvidátora. ---------------------------------------------------------

10.2 Návrh na zrušení nadačního fondu je oprávněn podat revizor s odůvodněním. ---------------------
10.3 Neplní-li nadační fond účel, pro který byl zřízen, na návrh osoby, která na tom osvědčí právní

zájem, nadační fond zruší soud a nařídí jeho likvidaci. ------------------------------------------------

Článek XI
Závěrečná ustanovení

11.1 Nadační fond je založen na dobu neurčitou. -------------------------------------------------------------
11.2 Ve věcech touto zakladatelskou listinou zvlášť  neupravených se právní poměry nadačního

fondu řídí platným českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu: --------------------

Já, Mgr. Pavel Halama, notář v Jičíně, uvádím dle ustanovení § 70 a § 70a zákona č. 358/1992 Sb.,
notářského řádu, v platném znění, toto vyjádření o předpokladech pro sepsání tohoto notářského
zápisu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) že právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a případně

s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, ------
b) že právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené

zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku vyjma těch, které po právu budou
splněny až po pořízení tohoto notářského zápisu, --------------------------------------------------------

c) že byly splněny formality, které pro právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, a pro zápis
do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis vyjma těch, které po právu budou splněny
až po pořízení tohoto notářského zápisu, a splnění těchto formalit bylo notáři doloženo. ---------
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Po přečtení byl tento notářský zápis účastníkem schválen a před notářem jím podepsán. --------------

Matěj Břeský, DiS. v. r.

 Mgr. Pavel Halama
malý státní znak

-1-
notář v Jičíně Mgr. Pavel Halama v.r.
       L.S. notář

Potvrzuje se, že tento stejnopis vyhotovený dne 16. 12. 2019, tj. šestnáctého prosince
dvatisícedevatenáct se doslovně shoduje s notářským  zápisem sepsaným Mgr. Pavlem Halamou,
notářem v Jičíně pod běžným číslem NZ 100/2019. ----------------------------------------------------------

Mgr. Pavel Halama
notář
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