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N o t á ř s k ý    z á p i s   

 

 

sepsaný mnou, Mgr. Stanislavem Trčkou, notářem se sídlem v Kolíně, dne 31.01.2022 (slovy 

třicátého prvního ledna roku dva tisíce dvacet dva), na místě samém, na adrese Víta 

Nejedlého 509/15, Žižkov, 130 00 Praha 3,-------------------------------------------------------------  

na žádost spolku Institut procesově orientované práce, z.s., se sídlem Na Petynce 717/46, 

Střešovice, 169 00 Praha, identifikační číslo 228 18 936, zapsaného ve spolkovém rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu L, vložce 21120 (dále jen „spolek“), 

obsahující--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a 

právních jednání spolku či jeho orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí 

valné hromady spolku,------------------------------------------------------------------- 

 

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 31.01.2022 (slovy třicátého prvního 

ledna roku dva tisíce dvacet dva), na místě samém, na adrese Víta Nejedlého 509/15, Žižkov, 

130 00 Praha 3 a bylo zahájeno v 17:00 hodin.--------------------------------------------------------- 

 

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

1. Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na 

základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní 

jednání orgánů spolku související s přijetím předmětných rozhodnutí:----------------------- 

a) Existence spolku byla ověřena a zjištěna z výpisu spolkového rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, vyhotoveného dne 31.01.2022 převedením výstupu z 

informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, vydaného 

Mgr. Stanislavem Trčkou, notářem se sídlem v Kolíně, pod pořadovým číslem  V 91/2022, 

kde je spolek zapsaný v oddílu L, vložce 21120, o kterém přítomný člen představenstva  

spolku Mgr. Anna Ryvolová, Dipl. PW, datum narození 12.04.1982, trvalý pobyt a bydliště 

Na Petynce 717/46, Střešovice, 169 00 Praha 6 (dále i jen „Mgr. Anna Ryvolová, Dipl. 

PW“), jejíž totožnost byla mně, notáři, prokázána, prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů 

o spolku zapisovaných do spolkového rejstříku k dnešnímu dni.------------------------------------- 

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku „Čl. V. 

Organizační uspořádání“, část „A. Valná hromada“, odstavec 1, písmeno f), předložených 

stanov spolku ve znění ze dne 30.11.2021, o kterých Mgr. Anna Ryvolová, Dipl. PW, 

prohlásila, že se jedná o poslední aktuální úplné znění stanov spolku (dále jen „stanovy“). 

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž zjištěna z ustanovení 

§ 3045 odstavec 1 zákona číslo 89/2002 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský  
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zákoník“), z ustanovení § 183 občanského zákoníku a z ustanovení § 247 odstavec 1 

občanského zákoníku.-------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-------------------- 

- z citovaných a předložených stanov spolku,-----------------------------------------------------------  

- ze seznamu členů spolku, který mi předložila Mgr. Anna Ryvolová, Dipl. PW, o němž 

prohlásila, že obsahuje aktuální stav členů spolku v době zahájení valné hromady, z kterého 

vyplývá, že spolek má 14 (slovy čtrnáct) členů,-------------------------------------------------------- 

- z listiny přítomných členů spolku na valné hromadě, kterou mi předložila Mgr. Anna 

Ryvolová, Dipl. PW,---------------------------------------------------------------------------------------- 

-  předloženého částečného výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů, pořízeného 

dne 10.01.2022 převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické 

podoby do podoby listinné, vydaného Mgr. Stanislavem Trčkou, notářem se sídlem v Kolíně, 

pod pořadovým číslem V 9/2022, z kterého jsem zjistil, že spolek má zapsané své skutečné 

majitele, sistace hlasovacích práv se tak neuplatní,---------------------------------------------------- 

- z předložené pozvánky na valnou hromadu spolku ze dne 15.01.2022,--------------------------- 

- z prohlášení Mgr. Anny Ryvolové, Dipl. PW, že pozvánka na valnou hromadu spolku byla 

doručena všem členům spolků způsobem a ve lhůtě uvedených ve stanovách, tj. nejméně 15 

(slovy patnáct) dni před dnem konání valné hromady,------------------------------------------------- 

- z volby orgánů valné hromady spolku, kdy předsedkyní valné hromady byla zvolena Mgr. 

Anna Ryvolová, Dipl. PW,-------------------------------------------------------------------------------- 

- z prohlášení Mgr. Anny Ryvolové, Dipl. PW, která valné hromadě předsedala a řídila její 

jednání a z prezenční listiny přítomných členů na valné hromadě spolku, včetně předložených 

plných mocí, bylo zjištěno, že valné hromady se účastnilo 13 (slovy třináct) členů spolku 

z celkového počtu 14 (slovy čtrnáct) členů spolku, kteří disponovali celkem 13 (slovy třinácti) 

hlasy z celkového počtu 14 (slovy čtrnácti) hlasů, dle ustanovení článku „Čl. V. Organizační 

uspořádání“, část „A. Valná hromada“, odstavec 4 předložených stanov spolku byla valná 

hromada usnášeníschopná, neboť na ní byla přítomna nadpoloviční většina všech členů 

spolku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí mi rovněž potvrdila 

předsedající valné hromady Mgr. Anna Ryvolová, Dipl. PW, datum narození 12.04.1982, 

trvalý pobyt a bydliště Na Petynce 717/46, Střešovice, 169 00 Praha 6, jejíž totožnost byla 

mně, notáři, prokázána z jejího platného úředního průkazu. Proti tomuto prohlášení nebyl 

vznesen žádný protest či námitka.------------------------------------------------------------------------ 

2. Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž  

byl spolek či jeho orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné 

hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a stanovami spolku.-------------------- 
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Za druhé:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada spolku po 

projednání přijala usnesení následujícího obsahu:------------------------------------------------- 

 

I.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valná hromada spolku rozhoduje o změně stanov spolku tak, že do článku „IV. Členství 

ve spolku“, odstavec „Členství ve spolku zaniká“ se za písmeno f. přidává písmeno g. 

tohoto znění:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

„g. dnem účinnosti změny právní formy spolku na ústav.“------------------------------------------ 

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro 

jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení článku „Čl. V. Organizační uspořádání“, část „A. 

Valná hromada“, odstavec 6, písmeno a) předložených stanov spolku je dvoutřetinová většina 

všech řádných členů valné hromady, tj. 8 (slovy osm) hlasů. Pro přijetí hlasovalo 100 % 

(slovy jedno sto procent) přítomných, tedy celkem 13 (slovy třináct) hlasů. Nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování oznámila předsedající 

valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.---------------- 

 

II.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valná hromada spolku rozhoduje o změně právní formy spolku na ústav. Rozhodným 

dnem je den 01.02.2022.---------------------------------------------------------------------------------- 

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro 

jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení článku „Čl. V. Organizační uspořádání“, část „A. 

Valná hromada“, odstavec 6, písmeno c) předložených stanov spolku je dvoutřetinová většina 

všech řádných členů valné hromady, tj. 8 (slovy osm) hlasů. Pro přijetí hlasovalo 100 % 

(slovy jedno sto procent) přítomných, tedy celkem 13 (slovy třináct) hlasů. Nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování oznámila předsedající 

valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.---------------- 

 

III.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valná hromada spolku v souvislosti se změnou právní formy spolku na ústav přijímá 

zakládací listinu ústavu tohoto znění:----------------------------------------------------------------- 

 

Zakládací listina ústavu Institut procesově orientované práce z. ú.  
dle ustanovení § 405 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „NOZ“)  

 

 

I. 

Název ústavu a jeho sídlo 

 

1. Název ústavu je Institut procesově orientované práce z. ú. (dále jen „ústav“). Dále se 

využívá i zkratka IPOP.------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Sídlem ústavu je Praha.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

II. 

Účel ústavu a předmět činnosti ústavu 
 

1. Účelem ústavu je poskytování komplexního a dlouhodobého vzdělávání a kurzů osobního 

rozvoje v procesové práci/procesově orientované psychologii. -------------------------------------- 

 

2. Předmětem činnosti ústavu je: ------------------------------------------------------------------------- 

 Vzdělávání formou základního výcviku a dlouhodobého diplomového výcviku --------- 

 Vzdělávání formou krátkodobých seminářů, přednášek, kazuistických seminářů, 

supervizí a jiných programů v oblasti profesního i osobního růstu ------------------------- 

 Zajištění navazujícího vzdělávání pro absolventy a absolventky dlouhodobého 

diplomovaného výcviku--------------------------------------------------------------------------- 

 Garance odbornosti práce absolventů a absolventek dlouhodobého diplomovaného 

výcviku---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vzdělávání a koordinace mentorů a mentorek vč. poskytování mentoringu--------------- 

 Organizace lektorů a lektorek v procesové práci včetně tzv. fakulty------------------------ 

 Zajištění průběžných a závěrečných zkoušek studentů a studentek dlouhodobého 

výcviku---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Další organizační činnost týkající se aktivit školy--------------------------------------------- 

 Organizace širší komunity, která se věnuje procesové práci--------------------------------- 

 Reprezentace na konferencích a dalších odborných akcích---------------------------------- 

 Spolupráce s dalšími institucemi poskytujícími vzdělávání v procesové práci ve světě-- 

 Spolupráce s dalšími psychoterapeutickými a vzdělávacími institucemi v České 

republice--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání včetně usilování o akreditaci u 

profesních (mezinárodních) organizací--------------------------------------------------------- 

 Propagace aktivit institutu v poli odborné i laické veřejnosti-------------------------------- 

 Další aktivity směřující ke zvyšování povědomí odborné i laické veřejnosti o 

procesové práci v ČR.----------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Předmětem podnikání ústavu je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 

živnostenského zákona, a to v rozsahu těchto oborů činností:---------------------------------------- 

 poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -------------- 

 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd;------- 

 překladatelská a tlumočnická činnost;----------------------------------------------------------- 

 vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;---------------- 

 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnost.-- 

 

III. 

Vklad 

 

1. Výše peněžitého vkladu je 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).---------------------- 

 

2. Správcem vkladu je Mgr. Anna Ryvolová Dipl. PW, datum narození 12.04.1982, trvalý 

pobyt a bydliště Na Petynce 46, Praha 6, 169 00. ------------------------------------------------------ 
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IV. 

Ředitel/ka 
 

1. Statutárním orgánem ústavu je ředitel/ka.------------------------------------------------------------ 

 

2. První ředitelkou ústavu je: Mgr. Anna Ryvolová Dipl. PW, datum narození 12.04.1982, 

trvalý pobyt a bydliště Na Petynce 46, Praha 6, 169 00.----------------------------------------------- 

 

3. Ředitel/ka je jmenována správní radou na tříleté funkční období. Správní rada ústavu 

jmenuje a odvolává ředitele/lku ústavu, spolupracuje s ním/ní a dohlíží na výkon jeho/její 

působnosti.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Jménem ústavu jedná ředitel/ka samostatně. Podepisování jménem ústavu se děje tak, že 

ředitel/ka připojí k vytištěnému nebo napsanému názvu ústavu svůj podpis.----------------------- 

 

 

V. 

Správní rada  
 

 

1. Správní radu ústavu tvoří 4 členi. Členy správní rady jmenují a odvolávají osoby v 

postavení zakladatele vůči ústavu dle čl. VII odst. 1 této zakládací listiny. Prvního předsedu 

správní rady jmenovaly osoby v postavení zakladatele vůči ústavu dle čl. VII odst. 1 této 

zakládací listiny; dalšího předsedu volí správní rada z řad svých členů.---------------------------- 

 

2. Prvními členy správní rady ústavu jsou níže uvedené osoby:-------------------------------------- 

 

a) Ing. ANDREA HÁŠOVÁ, datum narození 01.05.1981, trvalý pobyt a bydliště Vltavská 

732, 252 46 Vrané nad Vltavou, která byla jmenována předsedkyní správní rady;---------------- 

 

b) Mgr. Ing. STANISLAV HÁŠA, Ph.D., Dipl. PW, datum narození 03.05.1974, trvalý 

pobyt a bydliště Vltavská 732, 252 46 Vrané nad Vltavou;------------------------------------------- 

 

c) Mgr. STANA STUDENTOVA, Dipl. PW, datum narození 24.02.1965, trvalý pobyt a 

bydliště č.p. 12, 266 01 Svatý Jan pod Skalou;--------------------------------------------------------- 

 

d) Mgr. OLEG ŠUK, datum narození 23.09.1990, pobytem Bukureštská 28, 04013, Košice, 

Slovenská republika.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo schůzi, a to písemně nebo s využitím 

technických prostředků (rozhodnutí per rollam); podrobnosti stanoví statut. Členové správní 

rady se mohou účastnit zasedání správní rady i prostřednictvím prostředků komunikace na 

dálku umožňujících přenos hlasu a obrazu /tzv. on-line/; podrobnosti stanoví statut.------------- 

 

VI. 

Vnitřní organizace ústavu 
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1. Vnitřní organizace ústavu a podrobnosti o činnosti ústavu jsou upraveny v samostatném 

statutu ústavu, který vydá správní rada ústavu. Statut musí být vždy v souladu se zakládací 

listinou. V případě rozporu mezi statutem a zakládací listinou, má zakládací listina přednost.-- 

 

VII. 

Osoby v postavení zakladatele vůči ústavu 
 

1. V souladu s ustanovením § 406 odst. 2 občanského zákoníku se určuje, že vzhledem k 

tomu, že ústav vznikl přeměnou (změnou právní formy) z právní formy spolku, osobami v 

postavení zakladatele vůči ústavu v úplném rozsahu (tedy zejména včetně rozhodování o 

změnách zakladatelské listiny) jsou Mgr. Stana Studentova, Dipl. PW, datum narození 

24.02.1965, trvalý pobyt a bydliště č.p. 12, 266 01 Svatý Jan pod Skalou a Mgr. Anna 

Ryvolová, Dipl. PW, datum narození 12.04.1982, trvalý pobyt a bydliště Na Petynce 46, 

Praha 6, 169 00.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Osoby v postavení zakladatele vůči ústavu dle čl. VII odst. 1 této zakládací listiny 

rozhodují také o přeměně ústavu, o zrušení ústavu, o povolání likvidátora a o tom, komu bude 

nabídnut likvidační zůstatek.------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Osoby v postavení zakladatele vůči ústavu dle čl. VII odst. 1 této zakládací listiny jsou také 

povolány dohlížet na dodržování účelu ústavu; za tímto účelem mají právo být informováni o 

dodržování účelu ústavu, hospodaření ústavu a všech důležitých otázkách souvisejících s 

fungováním ústavu.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Osoby v postavení zakladatele vůči ústavu dle čl. VII odst. 1 této zakládací listiny 

rozhodují v záležitostech ústavu vždy jednomyslně. Odmítá-li některá z těchto osob souhlas 

bez vážného důvodu udělit, nahradí jej k návrhu kteréhokoli z ostatních osob v postavení 

zakladatele vůči ústavu dle čl. VII odst. 1 této zakládací listiny soud. ------------------------------ 

 

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro 

jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení článku „Čl. V. Organizační uspořádání“, část „A. 

Valná hromada“, odstavec 6, písmeno c) předložených stanov spolku je dvoutřetinová většina 

všech řádných členů valné hromady, tj. 8 (slovy osm) hlasů. Pro přijetí hlasovalo 100 % 

(slovy jedno sto procent) přítomných, tedy celkem 13 (slovy třináct) hlasů. Nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování oznámila předsedající 

valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.---------------- 

2. Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou 

hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami 

spolku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O tom byl notářský zápis sepsán, po přečtení předsedkyní valné hromady Mgr. Annou 

Ryvolovou, Dipl. PW, schválen.-------------------------------------------------------------------------- 

Mgr. Anna Ryvolová, Dipl. PW, v.r. 
 

Mgr. Stanislav Trčka, notář, v. r.  

Mgr. STANISLAV TRČKA*NOTÁŘ V KOLÍNĚ              

                   -3- 

                                (úřední razítko) L.S. 



.

 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s

notářským zápisem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 01. 02. 2022 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


		2022-02-01T09:18:32+0100




