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STEJNOPIS 

NZ 211/2019 

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS 

sepsaný Mgr. Filipem Vorlem, notářem se sídlem v Liberci, dne šestnáctého prosince roku 
dva tisíce devatenáct /16.12.2019/ v notářské kanceláři na adrese Moskevská 637/6, Liberec, 
k žádosti a za přítomnosti zástupce účastníka, který je notáři osobně znám. -----------------------

Účastník:----------------------------------------------------------------------------------------------------
JABLOTRON GROUP a.s., IČO 04066529, se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01 
Jablonec nad Nisou, jejíž existence byla notáři prokázána výpisem z obchodního rejstříku, 
zastoupena na základě plné moci ze dne 12.12.2019, která je přílohou tohoto notářského 
zápisu, Mgr. Robertem Musilem, nar. 15.05.1983, trvalým pobytem a bydlištěm dle svého 
prohlášení na adrese Jablonec nad Nisou, Střelecká 1356/9, PSČ 466 01. -------------------------

------------------------------------------------------ část I.--------------------------------------------------

Robert Musil prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního 
jednání, o kterém je tento notářský zápis, že jeho oprávnění zastupovat účastníka na základě 
předložené plné moci k dnešnímu dni bez jakéhokoliv omezení trvá, a následně jménem 

účastníka činí toto: -----------------------------------------------------------------------------------------

h d t , v v d v , 1· t· ----""------------------------ roz o nu I o zmene na acm 1s my ------------------------------
-------------------------- Nadace JABLOTRON, IČO 04564472 ------------------------
---------- se sídlem Pod Skalkou 4567 /33, 466 01 Jablonec nad Nisou ----------

Za prvé: Společnost JABLOTRON GROUP a.s. prostřednictvím zmocněného zástupce 
prohlašuje, že je zakladatelem Nadace JABLOTRON, IČO 04564472, se sídlem Pod 
Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsané v nadačním rejstříku u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem, oddíl N, vložka 288, což dokládá aktuálním výpisem z obchodního 
rejstříku, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné informace. ----------------------------

Za druhé: Společnost JABLOTRON GROUP a.s. prostřednictvím zmocněného zástupce dále 
prohlašuje, že k níže uvedené změně nadační listiny byl dán předchozí souhlas správní rady 
a dozorčí rady nadace. Společnost JABLOTRON GROUP a.s. jakožto zakladatel nadace 
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ve smyslu ustanovení § 317 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mění nadační listinu 
Nadace JABLOTRON v jejím posledním úplném znění ze dne 06.08.2018, a to následovně: 

• Do článku II. odst. 2 se vkládají nová písmena c) ad), která zní takto: --------------------
c) propachtování nemovitých a movitých věcí, zejména obchodního závodu, 

anebo jiné hromadné věci, provozované nadací za účelem dosažení účelu 
nadace, tj. podpory některé z oblastí podle článku II odstavce 1 této nadační 
listiny,--------------------------------------------------------------------------------------

d) investice do pořízení, zlepšení, anebo rozmnožení nemovitých a movitých věcí 
ve vlastnictví nadace, které budou sloužit pro dosažení účelu nadace, tf. 
podpory oblastí podle článku 11 odstavce 1 této nadační listiny. ------------------

• Článek IV. odst. 1 O nově zní takto: ------------------------------------------------------------
K přijetí rozhodnutí správní rady je, nestanoví-li tato nadační listina jinak, třeba hlasů 
nejméně dvou jejích členů. Pokud však jde o rozhodnutí týkající se nabytí, zcizení, 
zatížení či dlouhodobého (na více než jeden rok) pronájmu nebo pachtu nemovitosti, 
obchodního závodu, anebo jiné hromadné věci, ve vlastnictví nadace (tam, kde je to v 
souladu s článkem Vlil této nadační listiny), je třeba jednomyslného rozhodnutí všech 
členů správní rady. K účinnosti rozhodnutí, jež se týká nabytí, zcizení, zatížení či 
dlouhodobého (na více než jeden rok) pronájmu nebo pachtu nemovitostí, obchodního 
závodu, anebo jiné hromadné věci, ve vlastnictví nadace, se vyžaduje též 
jednomyslného souhlasu všech členů dozorčí rady nadace. ---------------------------------

• Článek V. odst. 1 nově zní takto: ---------------------------------------------------------------
Za nadaci jedná ve všech věcech samostatně každý ze členů správní rady. K právnímu 
jednání, jež se týká nabytí, zcizení, zatížení či dlouhodobého (na více než jeden rok) 
pronájmu nebo pachtu nemovitostí, obchodního závodu, anebo jiné hromadné věci, ve 
vlastnictví nadace, se vyžaduje předchozí písemný souhlas všech členů správní rady 

a všech členů dozorčí rady nadace. -------------------------------------------------------------
• Článek VI. odst. 2 písm. i) nově zní takto: ----------------------------------------------------

rozhoduje o udělení souhlasu s rozhodnutím správní rady, jež se týká nabytí, zcizení, 
zatížení či dlouhodobého (na více než jeden rok) pronájmu nebo pachtu nemovitosti, 
obchodního závodu, anebo jiné hromadné věci, ve vlastnictví nadace (článek IV. 

odstavec 1 O. poslední věta). ---------------------------------------------------------------------
• Článek VIII. odst. 2 písm. a) nově zní takto: -------------------------------------------------

Je zakázáno zcizit nebo zatížit nemovitost ve vlastnictví nadace, přičemž žádný orgán 
nadace není oprávněn zcizení či zatížení nemovitostí ve vlastnictví nadace schválit. 
Omezení podle věty první tohoto písmene, odstavce a článku nadační listiny se 
nevztahuje na nemovitosti, které neleží v katastrálním území Janov nad Nisou 
a současně byly pořízeny nadací jako investice, a současně tvoří součást obchodního 
závodu, anebo jiné hromadné věci, která slouží k naplňování účelu nadace, přičemž 
prostředky získané zcizením, anebo zatížením, takového obchodního závodu, anebo 
hromadné věci, budou použity na doplnění nadační jistiny, anebo k jinému účelu 

sledovanému nadací. --------------------------------------------------· ----------------------
• Článek VIII. odst. 2 písm. c) nově zní takto: --------------------------------------------------
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Je zakázáno dát nemovitý majetek nadace do užívání třetí osobě na dobu určitou delší 
deseti let. Omezení podle věty první tohoto písmene, odstavce a článku nadační listiny 
se nevztahtef e na užívání třetí osobou v případě nemovité věci, která neleží 
v katastrálním území Janov nad Nisou, a současně byla pořízena jako investice, 
a současně tvoří součást obchodního závodu, anebo jiné hromadné věci, která slouží 
k naplňování účelu nadace, to vše i v případě opakovaného užívání věci třetí osobou 
bez ohledu na to, jestli bude takové užívání za úplatu, anebo bezúplatně, avšak vždy 
bez výjimky pro naplnění účelu pro jaký byla nadace založena. ----------------------------

• Článek VIII. odst. 2 písm. d) nově zní takto: -------------------------------------------------
Je zakázáno využívat nemovitý majetek nadace k provozování podnikatelské činnosti, 
leda že jde pouze o okrajové využití, nebo že toto využití vyplývá z účelu tohoto 
mqjetkujiž v době, kdy jej nadace nabyla. To neplatí v případě, kdy nemovitý majetek, 
který neleží v katastrálním území Janov nad Nisou, tvoří součást obchodního závodu, 
anebo jiné hromadné věci, jež je užívána nadací, anebo třetí osobou, v souladu 
s pravidly obsaženými v této nadační listině, anebo statutu nadace, k provozování 
podnikatelské činnosti, která bez výjimky sleduje účel založení nadace. Užívání podle 
poslední věty je možné jak bezplatně, tak za nižší než obvyklou úplatu, případně za 
v čase a místě obvyklou úplatu. ------------------------------------------------------------------

• Do článku IX. se za odst. 1 vkládá nový odst. 2, který zní takto: --------------------------
Za nadační příspěvek se považuje i poskytnutí obchodního závodu, anebo jiné 
hromadné věci, ve vlastnictví nadace k bezúplatnému užívání třetí osobě, která jeho 

užíváním sledtef e účel založení nadace. --------------------------------------------------------
Dosavadní odstavce 2, 3, 4 a 5 se přečíslovávají na odstavce 3, 4, 5 a 6. ------------------

• Článek X. odst. 1 nově zní takto: ---------------------------------------------------------------
Zakladatel je oprávněn nadační listinu změnit v neomezeném rozsahu, a to včetně 
změny účelu nadace. Změna vyžaduje souhlas správní a dozorčí rady nadace. Toto 
právo zakladatele zaniká dnem 31.12.2025. ---------------------------------------------------

Za třetí: Společnost JABLOTRON GROUP a.s. prostřednictvím zmocněného zástupce 
schvaluje následující úplné znění nadační listiny Nadace JABLOTRON, IČO 04564472, se 
sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsané v nadačním rejstříku 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl N, vložka 288, po zohlednění shora učiněných 

změn:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakladatel nadace: ----------------------------------------------------------------------------------------

JABLOTRON GROUP a. s. --------------------------------------------------------------------------
se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou----------------------------------------
I Č: 040665 2 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Název a sídlo nadace 

1. Název nadace zní: Nadace JABLOTRON (dále jen„ nadace''). -----------------------------------
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2. Sídlem nadace je Jablonec nad Nisou. --------------------------------------------------------------------
3. Změna sídla nadace je možná rozhodnutím správní rady se souhlasem dozorčí rady. 

Změna sídla nadace do zahraničí se zakazuje. ----------------------------------------------------------

11. Vymezení účelu nadace 

1. Nadace je zakládána za účelem podpory následujících oblastí: ------------------------------------
a) humanitární, sociální a charitativní, -------------------------------------------------------------
b) školství, výchovy a vzdělávání, ------------------------------------------------------------------
c) vědy a výzkumu, -----------------------------------------------------------------------------------
d) ochrany přírody a životního prostředí, ----------------------------------------------------------
e) zdravotnictví a péče o lidské zdraví, ------------------------------------------------------------
f) sportu a tělovýchovy, -----------------------------------------------------------------------------
g) kultury, umění, a památkové péče, --------------------------------------------------------------
h) protikorupčních ak.ti vit. ---------------------------------------------------------------------------

2. Výše popsaného účelu bude nadace dosahovat zejména poskytováním nadačních 
příspěvků. Nadace není založena za účelem výkonu jiné činnosti, než je:----------------------
a) vzdělávací osvětová informační a publikační činnost --------------------------------------

' ' ' 
b) pořádání kulturních, sportovních, vzdělávacích a společenských akcí, --------------------
c) propachtování nemovitých a movitých věcí, zejména obchodního závodu, anebo jiné 

hromadné věci, provozované nadací za účelem dosažení účelu nadace, tj. podpory 
některé z oblastí podle článku II. odstavce 1 této nadační listiny, --------------------------

d) investice do pořízení, zlepšení, anebo rozmnožení nemovitých a movitých věcí ve 
vlastnictví nadace, které budou sloužit pro dosažení účelu nadace, tj. podpory oblastí 
podle článku II. odstavce 1 této nadační listiny. ----------------------------------------------

3. Nadace je založena jako veřejně prospěšná. --------------------------------------------------------

11I. Vklad zakladatele, nadační kapitál, správa vkladů 

1. Zakladatel vložil do nadace peněžitý vklad v hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc 
korun českých). ------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Výše nadačního kapitálu nadace činí 26.655.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů šest set 
padesát pět tisíc korun českých). Správcem vkladů byla určena Ing. Jitka Ulmanová, 
nar. dne 15.07.1966, trvale bytem: č. p. 476,468 27 Nová Ves nad Nisou.---------------------

IV. Správní rada 

1. Správní rada je statuárním orgánem nadace. ------------------------------------------------------------
2. Správní rada má tři členy. -----------------------------------------------------------------------------------
3. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni samotnou správní radou. Dojde-li k situaci, 

že zůstane pouze jeden člen správní rady, nebo nezůstane člen žádný, jmenuje nové členy 
správní rady dozorčí rada. -----------------------------------------------------------------------------------

4. Ke členství ve správní radě není způsobilá osoba, která: --------------------------------------------
a) je členem dozorčí rady nadace, ------------------------------------------------------------------
b) je vůči nadaci v pracovním poměru, ------------------------------------------------------------
c) není ve vztahu k účelu nadace bezúhonná. -----------------------------------------------------

5. Funkční období členů správní rady je pětileté. Opětovná volba je možná.----------------------
6. Členové správní rady zvolí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda svolává a řídí 

jednání správní rady. ------------------------------------------------------------------------------------------
7. Člena správní rady lze z jeho funkce odvolat, jestliže: -----------------------------------------------
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a) závažně nebo opakovaně porušil své zákonné povinnosti, nadační listinu nebo statut, --
b) jiným svým jednáním vážně ohrožuje pověst nadace, a to i v případě, že jednání samé 

nemá s nadací a její činností přímou souvislost. ----------------------------------------------
8. O odvolání člena správní rady z funkce rozhodují zbývající členové správní rady. ----------
9. Správní rada rozhoduje ve všech věcech, které tato nadační listina nebo statut nadace 

nesvěřuje do působnosti dozorčí rady nadace. ----------------------------------------------------------
1 O. K přijetí rozhodnutí správní rady je, nestanoví-li tato nadační listina jinak, třeba hlasů 

nejméně dvou jejích členů. Pokud však jde o rozhodnutí týkající se nabytí, zcizení, 
zatížení či dlouhodobého (na více než jeden rok) pronájmu nebo pachtu nemovitosti, 
obchodního závodu, anebo jiné hromadné věci, ve vlastnictví nadace (tam, kde je to 
v souladu s článkem VIII. této nadační listiny), je třeba jednomyslného rozhodnutí všech 
členů správní rady. K účinnosti rozhodnutí, jež se týká nabytí, zcizení, zatížení či 

dlouhodobého (na více než jeden rok) pronájmu nebo pachtu nemovitostí, obchodního 
závodu, anebo jiné hromadné věci, ve vlastnictví nadace, se vyžaduje též jednomyslného 
souhlasu všech členů dozorčí rady nadace. --------------------------------------------------------------

11. 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). Pro přijetí rozhodnutí per rollam se však vždy 
vyžaduje souhlasu všech členů správní rady. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být pojata 
do zápisu z následujícího řádného zasedání správní rady. ----------------------------------------

12. Prvními členy správní rady byli: ---------------------------------------------------------------------------

Ing. Dalibor Dědek, nar. dne 21.06.1957, ---------------------------------------------------------
bytem Mšenská 3929/14, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou----------------------

Miroslav Jarolím, nar. dne 12.06.1975, ------------------------------------------------------------
bytem Gončarenkova 1303/48, Braník, 147 00 Praha 4 ------------------------------------------

Mgr. Vladimír Stanislav, nar. dne 25.10.1977, ---------------------------------------------------
bytem Polní 63 8/2, 460 O 1 Liberec ------------------------------------------------------------------

1 V. Způsob jednání jménem nadace 
i 

,,.. 1. Za nadaci jedná ve všech věcech samostatně každý ze členů správní rady. K právnímu 
jednání, jež se týká nabytí, zcizení, zatížení či dlouhodobého (na více než jeden rok) 
pronájmu nebo pachtu nemovitostí, obchodního závodu, anebo jiné hromadné věci, ve 
vlastnictví nadace, se vyžaduje předchozí písemný souhlas všech členů správní rady 
a všech členů dozorčí rady nadace. ------------------------------------------------------------------------

VI. Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada je kontrolní a revizní orgán nadace. -----------------------------------------------------
2. Dozorčí rada: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost dle zákona a ve shodě s nadační listinou 
i statutem,-------------------------------------------------------------------------------------------

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 nadace,--------------
e) vyjadřuje se k výroční zprávě, -------------------------------------------------------------------
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f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě písemnou zprávu o své kontrolní 
činnosti,---------------------------------------------------------------------------------------------

g) zastupuje nadaci proti členu správní rady, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem členů 
správní rady odporuje zájmům nadace,---------------------------------------------------------

h) má právo svolat zasedání správní rady nadace, ------------------------------------------------
i) rozhoduje o udělení souhlasu s rozhodnutím správní rady, jež se týká nabytí, zcizení, 

zatížení či dlouhodobého (na více než jeden rok) pronájmu nebo pachtu nemovitosti, 
obchodního závodu, anebo jiné hromadné věci, ve vlastnictví nadace (článek IV. 
odstavec 1 O. poslední věta). ----------------------------------------------------------------------

3. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni samotnou dozorčí radou. Dojde-li k situaci, 
že zůstane pouze jeden člen dozorčí rady, nebo nezůstane člen žádný, jmenuje nové členy 
dozorčí rady správní rada. ----------------------------------------------------------------------------

4. Ke členství v dozorčí radě není způsobilá osoba, která: ----------------------------------------------
a) je členem správní rady nadace, nebo jejím likvidátorem, ------------------------------------
b) je vůči nadaci v pracovním poměru, ------------------------------------------------------------
c) není ve vztahu k účelu nadace bezúhonná. -----------------------------------------------------

5. Pro volbu a odvolání členů dozorčí rady, jejich funkční období a pro jejich rozhodování 
per rollam platí mimo shora uvedené obdobně ustanovení o správní radě. ----------------------

6. Prvními členy dozorčí rady byli: ---------------------------------------------------------------------------

Ing. Jitka Ulmanová, nar. dne 15.07.1966, --------------------------------------------------------
bytem č. p. 476,468 27 Nová Ves nad Nisou------------------------------------------------------

Ing. Táňa Dušková, nar. dne 29.09.1985, ----------------------------------------------------------
bytem Smetanova 1087 I 41, 466 O 1 Jablonec nad Ni sou ------------------------------------------

Ing. Tomáš Morava, nar. dne 07.10.1979, ---------------------------------------------------------
bytem Wolkerova 419/ 15, 460 15 Liberec 15 ------------------------------------------------------

VII. Ředitel nadace 

1. Správní rada může rozhodnout o zřízení funkce ředitele nadace. Ředitel nadace je 
zaměstnancem nadace, který je jmenován a odvoláván správní radou, a to na dobu 
neurčitou.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ředitel nadace řídí běžnou činnost nadace a je vedoucím zaměstnancem ve vztahu ke 
všem jejím ostatním zaměstnancům. Ředitel jedná jménem nadace navenek v rozsahu 
plných mocí udělených správní radou. -------------------------------------------------------------------

3. S ohledem na příslušná ustanovení zákoníku práce se stanoví, že odvolání ředitele 
z funkce nezpůsobuje automaticky zánik pracovního poměru vůči nadaci a tato věc musí 
být řešena v souladu s pracovněprávními předpisy. ---------------------------------------------------

VIII. Správa majetku a hospodaření nadace 

1. Orgány nadace jsou povinny spravovat její majetek s péčí řádného hospodáře. ---------------
2. Mimo zákonných pravidel správy majetku nadace se stanoví tato závazná pravidla: ---------

a) Je zakázáno zcizit nebo zatížit nemovitost ve vlastnictví nadace, přičemž žádný orgán 
nadace není oprávněn zcizení či zatížení nemovitostí ve vlastnictví nadace schválit. 
Omezení podle věty první tohoto písmene, odstavce a článku nadační listiny se 
nevztahuje na nemovitosti, které neleží v katastrálním území Janov nad Nisou 
a současně byly pořízeny nadací jako investice, a současně tvoří součást obchodního 

f 
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závodu, anebo jiné hromadné věci, která slouží k naplňování účelu nadace, přičemž 
prostředky získané zcizením, anebo zatížením, takového obchodního závodu, anebo 
hromadné věci, budou použity na doplnění nadační jistiny, anebo kjinému účelu 
sledovanému nadací. -------------------------------------------------------------------------------------

b) Nemovitý majetek nadace musí být řádně udržován. Je zakázáno nevyužívat 
nemovitost ve vlastnictví nadace, pokud by to vedlo k jejímu chátrání.---------------------

c) Je zakázáno dát nemovitý majetek nadace do užívání třetí osobě na dobu určitou delší 
deseti let. Omezení podle věty první tohoto písmene, odstavce a článku nadační listiny 
se nevztahuje na užívání třetí osobou v případě nemovité věci, která neleží 
v katastrálním území Janov nad Nisou, a současně byla pořízena jako investice, 
a současně tvoří součást obchodního závodu, anebo jiné hromadné věci, která slouží 
k naplňování účelu nadace, to vše i v případě opakovaného užívání věci třetí osobou 
bez ohledu na to, jestli bude takové užívání za úplatu, anebo bezúplatně, avšak vždy 
bez výjimky pro naplnění účelu pro jaký byla nadace založena. ------------------------------

d) Je zakázáno využívat nemovitý majetek nadace k provozování podnikatelské činnosti, 
leda že jde pouze o okrajové využití, nebo že toto využití vyplývá z účelu tohoto 
majetku již v době, kdy jej nadace nabyla. To neplatí v případě, kdy nemovitý 
majetek, který neleží v katastrálním území Janov nad Nisou, tvoří součást obchodního 
závodu, anebo jiné hromadné věci, jež je užívána nadací, anebo třetí osobou, v souladu 
s pravidly obsaženými v této nadační listině, anebo statutu nadace, k provozování 
podnikatelské činnosti, která bez výjimky sleduje účel založení nadace. Užívání podle 
poslední věty je možné jak bezplatně, tak za nižší než obvyklou úplatu, případně za 
v čase a místě obvyklou úplatu. -----------------------------------------------------------------------

e) Hmotný majetek nadace musí být přiměřeně pojištěn. -------------------------------------------
3. Pravidla uvedená výše v odstavci 2. pod písmeny a) až d) se neuplatní v případě, že tak 

výslovně stanoví smlouva, na jejímž základě nadace majetek nabyla. Naopak, stanoví-li 
smlouva, na jejímž základě nadace majetek nabyla, další pravidla pro jeho využití či 

správu, jsou tato pravidla pro nadaci závazná a nezměnitelná, leda že dojde ke změně 
uvedené smlouvy.---------------------------------------------------------------------------------------------

4. Dále se stanoví následující pravidla hospodaření nadace: -------------------------------------------
a) Nejdůležitějším úkolem orgánů nadace je dbát na zachování nemovitého majetku 

nadace - tomu se podřizuje i její hospodaření. Úhrada nákladů na pojištění, opravy 
a údržbu nemovitého majetku nadace má vždy přednost před ostatními náklady 
nadace. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Nadace hospodaří uvážlivě, zásadně se zdrží jednání, které by mohlo vést ke vzniku 
dluhů, jež by nebylo možno uhradit z disponibilních prostředků nadace. -------------------

c) Nadace nesmí poskytnout jakékoli ručení za cizí dluh. Nadace nesmí přijímat ani 
poskytovat zápůjčky nebo úvěry ani vystavovat či avalovat směnky, leda že je to 
naprosto nezbytné pro zachování jejího majetku. -------------------------------------------------

d) Nadace může založit jinou právnickou osobu, nebo nabýt účast v takové osobě, pouze 
za předpokladu, že s tímto založením či účastí není spojeno žádné ručení za dluhy 
dané osoby. Nadace nesmí být statutárním orgánem jiné právnické osoby.---------------

e) Založí-li nadace jinou právnickou osobu, nebo nabyde-li v takové osobě jiným 
způsobem rozhodující vliv, je povinna zajistit respektování pravidel správy majetku 
nadace i orgány této právnické osoby, pokud jde o její vlastní majetek.------------------

f) Přijatých nadačních darů a výnosů vlastního majetku nadace lze použít pouze 
k rozmnožení nadační jistiny, správě majetku nadace, poskytování nadačních 
příspěvků, financování činností dle článku II. odst. 2. a k úhradě nezbytných nákladů 
spojených s vlastním chodem nadace, vždy však v souladu s účelem nadace. ------------
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5. Porušení shora uvedených pravidel správy majetku a hospodaření nadace se považuje za 
porušení péče řádného hospodáře. -------------------------------------------------------------------------

IX. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 

1. Příspěvky se v souladu s účelem nadace poskytují fyzickým i právnickým osobám. 
O přiznání příspěvku rozhoduje správní rada. Správní rada může zmocnit jednoho či více 
svých členů, aby o příspěvku či příspěvcích do hodnoty, kterou v rozhodnutí stanoví, 
rozhodovali samostatně. K udělení tohoto zmocnění se vyžaduje jednomyslného 
rozhodnutí všech členů správní rady. Zmocněný člen (členové) správní rady je povinen 
(jsou povinni) podávat správní radě nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí zprávu 
o poskytnutých příspěvcích v podobě stanovené správní radou. -----------------------------------

2. Za nadační příspěvek se považuje i poskytnutí obchodního závodu, anebo jiné hromadné 
věci, ve vlastnictví nadace k bezúplatnému užívání třetí osobě, která jeho užíváním 
sleduje účel zal ožení nadace. -------------------------------------------------------------------------------

3. Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo 
jejím zaměstnancem, ani osobě jim blízké. --------------------------------------------------------------

4. Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, vyvolané na straně zakladatele změnou 
okolností, nesmí nadace poskytnout nadační příspěvek svému zakladateli. To platí i pro 
případ poskytnutí nadačního příspěvku osobě zakladateli blízké. ---------------------------------

5. Kdo přijal nadační příspěvek, může jej použít jen ve shodě s ujednanými podmínkami; 
nadaci na požádání bezodkladně a na svůj náklad prokáže, jak jej použil. Kdo použil 
nadační příspěvek v rozporu s ujednanými podmínkami, nebo jeho použití bez zbytečného 
odkladu neprokáže, vrátí jej nadaci jako bezdůvodné obohacení. ---------------------------------

6. Bližší podrobnosti podmínek poskytování příspěvků lze v souladu s touto listinou stanovit 
ve Statutu nadace. ---------------------------------------------------------------------------------------------

X. Změna nadační listiny a účelu nadace, přeměna nadace 

1. Zakladatel je oprávněn nadační listinu změnit v neomezeném rozsahu, a to včetně změny 
účelu nadace. Změna vyžaduje souhlas správní a dozorčí rady nadace. Toto právo 
zakladatele zaniká dnem 31.12.2025. ---------------------------------------------------------------------

2. Není-li tu již zakladatel a změní-li se po vzniku okolnosti natolik, že vyvolají v zájmu 
nadace rozumnou potřebu změny jejích vnitřních poměrů, může o změně nadační listiny 
rozhodnout na návrh nadace soud; s podáním návrhu musí souhlasit správní rada. ----------

3. Po uplynutí lhůty dle článku X. odstavec 1. je změna účelu nadace (článek II.) 
a ustanovení o pravidlech správy jejího majetku a hospodaření (článek VIII.) nepřípustná, 
a to ani rozhodnutím soudu. Ani rozhodnutím soudu rovněž nelze změnit článek 

X. nadační listiny. ---------------------------------------------------------------------------------------------
4. Výše uvedeným není dotčeno právo změnit v souladu s nadační listinou sídlo nadace. ------
5. Změnu nadační listiny nadace zveřejní; účinnosti změna nabývá uplynutím tří měsíců ode 

dne zveřejnění.-------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Přeměna nadace se zakazuje. -------------------------------------------------------------------------------

XI. Závěrečná ustanovení 

1. V případě zániku nadace s likvidací musí být likvidační zůstatek použit k veřej 
prospěšným účelům. O naložení s likvidačním zůstatkem rozhodne správní rada nada 
a musí jej schválit dozorčí rada. -------------------------------------------------------------------------' 
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2. Právní poměry nadace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. --------------

----------------------------------------------------- část II.--------------------------------------------------
Vyjádření notáře ve smyslu ust. § 70 a§ 70a zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád:-------
0 s věd č u ji,---------------------------------------------------------------------------------------------
-- že právní jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy 

a případně i s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní----
právní předpis, -------------------------------------------------------------------------------------------

-- že právní jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky -
stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku- obchodního-----

rejstříku, --------------------------------------------------------------------------------------------------
-- že byly splněny formality, které pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku-

obchodního rejstříku stanoví zvláštní právní předpis, že splnění formalit mi bylo-------------
doloženo, -------------------------------------------------------------------------------------------------

a že tedy byly splněny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu.------------------------

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení zástupcem účastníka schválen.------------

za JABLOTRON GROUP a.s. 

Robert Musil v.r. 

L.S. 
Mgr. Filip Vorel 

notář v Liberci 

Mgr. Filip Vorel v.r. 
notář v Liberci 
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PLNÁ MOC 

Obchodní společnost JABLOTRON GROUP a.s., se sídlem Pod Skalkou 4567 /33, 466 01 Jablonec 

nad Nisou, IČO 040 66 529 (dále jen „Zmocnitel"), jakožto zakladatel Nadace JABLOTRON, se síd

lem Pod Skalkou 4567 /33, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 045 64 472 (dále jen „nadace") tímto 

zmocňuje 

Roberta Musila, advokáta, ev. č. ČAK 15961 

vykonávajícího advokacii jako společník advokátní kanceláře 

Havelka & Musil VGD Legal s.r.o., IČO 074 55 836 

se sídlem Gorkého 658/15, Liberec I-Staré Město, Liberec 

aby shora označenou společnost, jakožto zakladatele nadace, ve všech právních věcech zastupo

val, aby vykonával veškerá právní jednání a úkony s tím související, zejména přijímal doručované 

písemnosti, podával návrhy a žádosti, podával opravné prostředky, námitky a vzdával se jich, to 

vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. 

Tuto plnou moc dále uděluji v rozsahu práv a povinností podle občanského zákoníku, zákona o ob

chodních korporacích, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních, zákona 

o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, živnostenského zákona, a to jako zvláštní 

plnou moc k jednáním a úkonům spojeným se: 

• změnou nadační listiny nadace, zápisem změn zapisovaných údajů u nadace do nadačního 

rejstříku, a vyhotovením a podpisem nového úplného znění nadační listiny a jeho založe

ním do sbírky listin vedené u příslušného rejstříkového soudu, tj. aby za zmocnitele vyko

nával všechna právní jednání a úkony, které se změnami nadační listiny nadace souvisí. 

Dále za společnost, jako zakladatele nadace, shora označeného advokáta zmocňuji k tomu, aby 

před notářem, anebo v řízení před soudem, podal žádost, resp. návrh, na zápis změny zapisova

ných údajů do nadačního rejstříku u nadace, přičemž součástí tohoto zmocnění je zmocnění pro 

všechny úkony činěné v souvislosti s takovou žádostí, případně v řízení o takovém návrhu před 

notářem, anebo soudem, včetně úkonů v odvolacím řízení a případného vzdání se práva odvolání 

proti rozhodnutí vydaném v řízení o návrhu na zápis změny zapisovaných údajů u nadace. 

Podpisem připojeným pod tuto plnou moc potvrzuji, že zmocněný advokát je oprávněn si za sebe, 

při právních jednáních činěných podle hmotného práva, ustanovit zástupce, a pokud jich ustanoví 

více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. 
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V Jablonci nad Nisou dne ;/f .11'2. 2...nt°I 

OVÉHENÍ-VIDIMACc 

Ověřuji, že tento opis složený 
/' 

z .... / ... listů doslovné souhl;rni 

s listinou, z niž ,\?YI pnr1zen, 

složenou z ..... /. .. listů. 
// ;/ 

. ' '1( . ,., ,' , 
V L1berc1. cine ...... · .. : .... -~ ........... . 

Ing. DALIBOR DĚDEK 

předseda představenstva 

JABLOTRON GROUP a.s. 

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Jablonec mid Nisou 
Pořadové číslo• legalizace: 29-16/20 I 9/4 

Vlastnoručně podepsal. l-knali,edpis na listině za vJ~151-n+ 

Jméno a příjmení žadatele: Ing. Dalibor Dčdck 

Datum a místo narození žadatelé: 
21.06.1957, Jičín 

Adresa místa trvalého pobytu: Adresa n,ísla pob)'lll na území Č'eslcé 
republiky: Adresa bydliště mimo území české republiky: 
Mšenská 3929/14, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou 

Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údn.ie, 
uvedené v této ověřovací doložce: OP č.: 201910645 

V Jablonci nad Nisou dne: 12.12.2019 
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla: / 
Radka Škodová /

4
/, .. / / 

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby: ✓~/Ki/j( í RÁ 
\'\,,oi\\a 

~,i~ 3 

~;ff 14'. :_~ ~;~ 
~ó" ~ 

<o"o 
i\lE"c r 

/ / 

Drahoslava čapková 
pověřena notářem 

t.7-gr. Filipem Vorlem 
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Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 16.12.2019 se doslovně shoduje 

s notářským zápisem sepsaným notářem Mgr. Filipem Vorlem pod č. NZ 211/2019. ------------

Potvrzuji, že příloha tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. ------

V Liberci dne 16.12.2019. ---------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Filip Vorel 
notář v Liberci 




