
Zápis ze schůze správní rs-dy Nadačního fondu Zeměkvět 
\..,-/ 

Zakladatel Nadačního fondu Zeměkvět (dále jen "nadační fond"), p. Tomáš Kozelek, datum 

narození: 10. června 1984, trvale bytem: Dobrovského 647/11, Praha 7, 17000 (dále jen 

"Svolavatel") svolal na dnešní den do sídla nadačního fondu první schůzi správní rady nadačního 

fondu s tímto programem jednání: 

1) Zahájení schůze a přivítání přítomných 

Svolavatel přivítal všechny přítomné, tj. kromě sebe další dva členy správní rady: Jana Tillová a 

Jitka Říhová. Svolavatel konstatuje, že jsou přítomní všichni tři členové správní rady nadačního 

fondu. Svolavatel dále poučil přítomné o tom, že nadační fond byl založen formou notářského 

zápisu, který předložil přítomným k nahlédnutí. 

2) Volba předsedy správní rady nadačního fondu 

Svolavatel poučuje přítomné o tom, že tato schůze volí předsedu správní rady dle zakládací listiny 

nadačního fondu. Na funkci předsedy správní rady kandiduje zakladatel nadačního fondu - p. 

Tomáš Kozelek, datum narození: 10. června 1984, trvale bytem: Dobrovského 647/11, Praha 7, 

17000. Po diskuzi přítomných členů správní rady bylo přistoupeno k tajné volbě. Po sečtení hlasů 

vyhlásil Svolavatel výsledky voleb: 

Volba předsedy správní rady 

Pro: 3 hlasy 

Proti O hlasů. 

Zdržel se: O hlasů. 

Svolavatel konstatuje, že správní rada si zvolila svého předsedu, a navrhuje přijetí usnesení: 

"Správní rada si dle zakládací listiny Nadačního fondu Zeměkvět zvolila svého předsej.u: p. Tomáš 

Kozelek, datum narození: 10. června 1984, trvale bytem: Dobrovského 647/11, Praiíá'" 7, 17000." 
v 

Pro: 3 hlasy 

Proti O hlasů. 

Zdržel se: O hlasů. 

Svolavatel konstatuje, že usnesení bylo přijato jako usnesení č. 1 a že si správní rada zvolila svého 

předsedu. 

3) Ostatní 

Přítomní se dohodli, že návrh na zápis nadačního fondu do veřejného rejstříku zajistí zvolený 

předseda správní rady. 



Další téma k diskuzi se mezi přítomnými nenašlo, proto Svolavatel poděkoval přítomným za účast 
a schůzi ukončil. 

V Rokytnici v Orlických horách dne 3. 8. 2017 
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sepsaný dne 2. 8. 2017 (druhého srpna roku dva tisíce sedmnáct) mnou, Mgr. Marií Hájkovou, notářkou 
se sídlem v Praze, v mé kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Spálená 95/25.----------------------------

Přítomen je ú čas tn í k:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Tomáš Kozelek, nar. 10. června 1984, trvalým pobytem a bydlištěm Praha 7, Dobrovského 
647/11, PSČ 170 00, zastoupen přítomným Mgr. Ondřejem Vokálem, advokátem se sídlem Praha 9, U 
Cukrovaru 724, průkaz advokáta ev. č. ČAK 17702, na základě plné moci, která tvoří přílohu č. 1 tohoto 
notářského zápisu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomný Mgr. Ondřej Vokál, který mi prokázal svoji totožnost svým platným úředním průkazem, 
prohlašuje za sebe i za účastníka, kterého zastupuje, že jsou oba způsobilí samostatně právně jednat v 
rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----------------------------------------------------------

Účastník Tomáš Kozelek, zastoupen Mgr. Ondřejem Vokálem, jako zakladatel, rozhoduje o založení 
nad ačn íh o fond u a přijímá tu to-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zakládací listinu 
NADAČNÍHO FONDU ZEMĚKVĚT 

1. Název nadačního fondu: ···•················•············•···································································· 

Nadační fond Zeměkvět----------------------------------------------------------------------------------------------------------
( dále jen "nad ačn í fond");--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Sídlo nadačního fondu: ....................................................................................................... . 

Sídlem nadačního fondu je Rokytnice v Orlických horách.-------------------------------------------------------------
Adresa sídla nadačního fondu ke dni jeho založení: Nebeslsfl Rybná č.p. 28, Rokytnice v Orlických 

. . L / horach, PSC 517 61.--------------------------------------------------- "---------------------------------------------------------
Změna adresy sídla nadačního fondu je možná i bez změny této zakládací listiny rozhodnutím správní 
rady po předchozím sou hI asu zakladatele.----------------------------------------------------------------------------------

3. Zakladatel nadačního fondu: ··················································•············································· 

Tomáš K oze/ek ··---·-···-----····----------------···-----------------·-·------------------··------------···-------······--------·· 
datum narození: 1 O. června 1984----------------------------------------------------------------------------------------------
trvale bytem: Dobrovského 64 7/11 , Praha 7, 17000----------------------'------------------------------------------------

4. Vymezení účelu nadačního fondu:---······················································································ 

Nadační fond je zakládán za účelem podpory projektů, organizací a jednotlivců, kteří vyvíjejí aktivitu 
směřující ke zlepšení blahobytu ve společnosti. Podpora směřuje zejména k subjektům, které se snaží 

't' . • ll d I ll o poz1 1vn1 zmeny z o a . -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prostředky nadačního fondu budou směřovány do těchto oblastí:----------------------------------------------------

./ projekty zabývající se udržitelným a ekologickým způsobem života, spoluprací jedinců v rámci 
lokálních i celorepublikových komunit ----------------------------------------------------------------------------------------

./ projekty zaměřené na rozvoj emoční, tvůrčí a psychosomatické inteligence---------------------------

./ projekty osvěty v oblasti psychicky i fyzicky zdravého životního stylu a odpovědného chování 
vůči ostatním lidem i životním u prostředí------------------------------------------------------------------------------------

./ projekty zabývající se alternativními vzdělávacími postupy--------------------------------------------------

./ kreativní, umělecké a dokumentární projekty--------------------------------------------------------------------

./ projekty směřující na obnovu a podporu tradiční moudrosti, řemesel a dovedností-------------------

./ projekty sledující zvýšení transparentnosti a efektivnosti fungování naší společnosti----------------

Ve všech případech mohou být prostředky v rámci účelu nadačního fondu poskytnuty jak právnickým 
tak fyzickým osobám.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za výjimečných okolností může nadační fond podpořit i jiné projekty než shora uvedené, je-li tato 
podpora v souladu s účelem nadačního fondu dle prvního odstavce tohoto článku. Poskytnutí takové 
podpory vyžaduje jednomyslné schválení všemi členy správní rady a souhlas zakladatele.------------------

Výše popsaného účelu bude nadační fond dosahovat zejména poskytováním příspěvků. Vedle toho 
může nadační fond vykonávat následující činnosti související s jeho účelem:-------------------------------------

a) pořádání vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost--------------------------------------------------------
b) organizace kulturních, sportovních a společenských akci--------------------------------------------------------------
e) i nform ačn í a pu bl i kačn í čin no st ------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakladatel může rozhodnout o změně účelu nadačního fondu změnou této zakládací listiny. Není-li 
zakladatele, může o změně účelu nadačního fondu rozhodnout správní rada s předchozím souhlasem 
revizora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Výše (hodnota) majetkového vkladu: ····················································································· 

Zakladatel se zavazuje vložit do nadačního fondu peněžitý vklad ve výši 100 000 fSč (slovy: jedno sto 
ti s í c karu n českých) . ---------------------------------------------------------------------------------Y--------------------------
Vklad bude spl~cer:t do třiceti dnů ode dne sepsání této listiny na zvláštní bankovní účet u banky, 
., ' . ' ~ d • 'h f d'' ' kl d znzeny na Jmeno 11a acn r o on u spravcem v a u.--------------------------------------------------------------------

Správcem vklad u je jediný zakl ad ate I.----------------------------------------------------------------------------------------

6. Správní rada:······················································································································· 

Správní rada je statutárním orgánem nadačn ího fond u.-----------------------------------------------------------------'"--'/ v/ 
Správní rada má tři~· Prvními členy správní rady jsou:------------------------------------------------------------

T om áš K ozelek ···········································-·················-······················································ 
datum nar(lZ.en í: 1 O. června 1984---------------------------------------------------------------------------------------------
trvale bytem: Dobrovského 64 7/11 , Praha 7, 17000----------------------------------------------------------------------
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Jana Tillová---r~~---·······························································------------------------····-------········---
datum narození: 30. dubna 1958---------------------------------------------------------------------------------------------
trvale bytem: 8. Smetany č.p. 92, Vysoké Mýto, 56601------------------------------------------------------------------

Jitka Říhová--------······-·-·-····-·------····----------·······-·-·····---·····-·-----·······-···-········-------············-····· 
datum narození: 29. duts'na 1984---------------------------------------------------------------------------------------------
trvale bytem: Nerudova 445, Planá, 34815----------------------------------------------------------------------------------

Funkční období členů správní rady je dvouleté. Opětovná volba je možná. Členy správní rady jmenuje a 
odvolává zakladatel. Odvolání člena správní~dy je možné i bez udání důvodu. -------------------------------

Členové sprá~ní_.rady zvolí ze svého středu pře~du správní rady. Předseda svolává a řídí jednání 
správní rady. $'právní rada rozhoduje většinou hlasu všech svých členů.------------------------------------------

Správní rada může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto případě děje 
libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah a určení jednající osoby (písemně, 
elektronicky). Rozhodnutí přijatá per rollam musí být pojata do zápisu z následujícího řádného zasedání 

. . d spravn 1 ra y. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správní rada rozhoduje ve všech věcech, které tato zakládací listina nebo statut nadačního fondu, byl-li 
d . • • . d o b t' . d • 'h f d vy an, nesveruJe o puso nos 1 rev1zora na acn1 o on u.------------------------------------------------------------

7. Způsob jednání jménem nadačního fondu:---·········································································· 

Nadační fond zastupuje ve všech jeho věcech samostatně předseda správní rady.----------------------------
, I 

~·· \~/ 

8. Revizor n adačn ího fond u:····································································································· 

Působnost dozorčí rady vykonává revizor nadačního fondu. Prvním revizorem je: ------------------------------

JUDr. Jaromír Jeřábek----------------------------------------------------------------------------------------------------------
datum na rození: 1§.. -řljn a 1950-----------------------------------------~------------------------------------------------------
trvale bytem: SynKov-Slemeno č.p. 49, Rychnov nad Kněžnou, 51601---------------------------------------------

Revizora jmenuje a odvolává zakladatel. Funkční období revizora je dvouleté. Opětovná volba je 
možná.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revizor:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s touto listinou a zákonem,------
b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu,----------
c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,------------------------
d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkou mává účetní závěrku nadačního fondu,--------------------------
e) zastupuje nadační fond proti členu správní rady, jakož i v každé .záležitosti, kdy zájem členů správní 

rady odporuje zájmům nadačn ího fondu. -----------------------------------------------------------------------------------

Revizor má právo svolat zasedání správní rady, vyžadují-li to zájmy nadačního fondu.------------------------



Strana čtvrtá 

V rozsahu své působnosti má revizor právo nahlížet do dokladů nadačního fondu a požadovat od členů 
správní rady nebo zaměstnanců nadačního fondu vysvětlení k jednotlivým záležitostem.---------------------

9. Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu: ··········································· 

Příspěvky se v souladu s účelem nadačního fondu poskytují fyzickým i právnickým osobám. O přiznání 
příspěvku rozhoduje správní rada na základě žádosti. Podmínkou poskytnutí příspěvku může být 
uzavření písemné smlouvy mezi nadačním fondem a příjemcem příspěvku. Neposkytne-li příjemce 
v takovém případě nadačnímu fondu potřebnou součinnost k uzavření smlouvy, nebo odmítne-li 
smlouvu uzavřít, může správní rada rozhodnout, že příspěvek poskytnut nebude.------------------------------

Příspěvek smí být použit pouze v souladu s účelem nadačního fondu a smlouvou o poskytnutí 
příspěvku. V případě porušení této podmínky ze strany příjemce příspěvku je nadační fond oprávněn 
požadovat jeho vrácení. Příjemce příspěvku je povinen poskytnout nadačnímu fondu na vlastní náklad 
potřebnou součinnost při kontrole způsobu použití nadačního příspěvku.------------------------------------------

Bližší podrobnosti podmínek poskytování příspěvků lze v souladu s touto listinou stanovit ve Statutu 
nadačního fondu. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. --------------------------------------------------------

1 O. Závěrečná ustanovení:---····--······································································--························ 

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

Nadační fond může v souladu se zákonem změnit svou právní formu na nadaci. Toto rozhodnutí nelze 
přijmout bez předchozího písemného souhlasu zakladatele. ----------------------------------------------------------

Zakladatel může rozhodnout o změně této zakládací listiny. ----------------------------------------------------------

Zakladatel určil následující osobu, která má nabýt jeho práva a povinnosti vůči nadačnímu fondu v 
případě, kdy by jeho rozhodování nebylo možné:-------------------------------------------------------------------------

Jana Tillová-························································································································ 
datum narození: 30. dubna 1958---------------------------------------------------------------------------------------------
trvale bytem: 8. Smetany č.p. 92, Vysoké Mýto, 56601------------------------------------------------------------------

V případě úmrtí zakladatele nabývá výše uvedená osoba práv a povinností zakladatele vůči nadačnímu 
fondu trvale; v opačném případě pouze do doby odpadnutí překážky, jež zakladateli bránila v 
rozhodování.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakladatel může uzavřít s jinou osobou smlouvu o převodu práv a povinností zakladatele vůči 
nadačnímu fondu. Okamžikem nabytí účinnosti uvedené smlouvy se daná osoba stane zakladatelem 
nadačn ího fondu namísto původního zakladatele.------------------------------------------------------------------------

* * * * * 
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Vyjádření notářky o splnění předpokladů pro sepis notářského zápisu dle ustanovení § 70 notářského 
řádu:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního 
' d ' ' v d '' I' vt ' ' ' v d ' Je nam vyza UJ 1 zv a s n 1 pravn 1 pre p1sy, -----------------------------------------------------------------------------------

b) právní jednaní splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do 
v ' 'h ' tv'k vereJne o reJ s r1 u,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) byly splněny formality, které pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní 
právní předpis a splnění těchto formalit bylo notářce doloženo.-------------------------------------------------------

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupce účastníka si jej před notářkou přečetl a jménem 
účastníka v plném rozsahu schválil. 

Notářka: 
Mgr. Marie Hájková v.r. 
Mgr. Marie Hájková 
notářka v Praze L. S. 1 

~1fUm' 
I 

Mgr. Ondřej Vokál v.r. 



I 
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TomáJ Kozelek, nar. 10. 6. 1984, 
Dobrovského 641/íÍ, Praha 7, 17000 
(dále jen "k~/ . 

PLNÁMOC 

zmocňuje 

advokáta Mgr. OndFeje Voká~ sídlem na Praze 9, U Cukrovaru 724, zapsaného v seznamu ČAK 
pod ev. Č. 177021 dá/ejen 00dvokáť~ 

aby ho zastupoval ve v§ech právních jednáních vůči jiným osobám, soudům a ostatním orgánům 
veFejné moci, k nimž je sám oprávněn1 ~M~nu.. k. 2tf~tJ,/ J?alq_e,n/ hO Sr>~ttk i?ehe"kvP't: 

V této věci je advokát oprávněn za klienta vykonávat veškeré úkony, přijímat doručované pfsemnosti, 
podávat návrhy a žádosti, uzavírat smlouvy, smíry a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se 
nároků, podávat opravné prostředky, námitky nebo rozklady a vzdávat se jich, vymáhat nároky, 
plnění nároků přijímat, jejich plnění potvrzovat, to vše i tehdy, když je podle právních p~edpisů třeba 
zvláštní plné moci. 

Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, správního 
řádu, trestního ~ádu, živnostenského zákona, insolvenčního zákona, zákoníku práce a dalších 
procesních právních předpisů jako zvláštní plnou moc k zastupování ve výše uvedené věci. Beru na 
vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn dát se zastoupit jiným advokátem s tím, že při 

jednotlivých úkonech jej může zastoupit i advokátní koncipient nebo jiný pracovník advokátní 
kanceláře. 

V Praze, dne 24. 7. 2017 

Přijímám zmocnění 

V Praze, dne 24. 7. 2017 

Zmocňuji dále ve stejném rozsahu: 

Mgr. Ondřej Vokál, advokát 
Č. osv. ČAK: 17702 
Sídlo: Praha 9, U Cukrovaru 724 

(\ /~ íl(7 
13-~ -)- /L;~~~ -

....................................................................... :~ 
Klient .:::_-__ _ 

/)~ (fo . 
............................................ ·························· 

IČ: 06239013 
email: vokalo@seznam.cz 

tel: +420 606 348 959 

-----------~ ---·-- ----



Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu přílohy, která souhlasí doslovně 
s přílohou notářského zápisu, vyhotovený dne 2. 8. 2017 (druhého sprna roku dva tisíce sedmnáct), 
doslovně shoduje s notářským zápisem, sepsaným pod NZ 308/2017 podepsanou notářkou.---------------

I 


