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Věc:
odvolání proti usneseníMěstskéhosouduv Praze ze dne
27.|edna2011. o zamítnutínávrhu na zápis Nadačního
fondu proti korupci do nadačníhorejstřftu

Dvojmo
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Dne 4.2.2011 bylo navrhovatelůmdoručenousneseníMěstského soudu vPraze čj.
F10096l2011' kterým byl zamítnutnávrh na zápis Nadačníhofondu proti korupci, se sídlem
Praha 1, Tržiště13/366 do nadaěníhorejstříku.Proti uvedenémurozhodnutí se navrhovatelé
v plnémrozsahu v zákonnélhůtěodvolávají a odvoliíníodůvodňujítakto:

soud v napadenémroáodnutí doslovně cituje ustanovení$1 odst.1,$2 odst.3'
Prvoinstanční
odst.l
a
Sb. Dále doslovně cituje wmezetí účelu
$3 odst. 2 písm.c) zákona č.22711997
$3
Nadačníhofondu proti korupcive zÍizovacísmlouvě nadačníhofondu.
Předevšímze srovnánítextu $1 odst.1 zákona
Nadace nebo nadačnífond jsou účelovásdruženímajetku zřízená avzniklá podle tohoto
zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů, obecně prospěšným cílem je zejména
rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidslEch próv nebo jiných humanitárních hodnot,
ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání,
tělovýchovy a sportu.
a texfu nadaěnílistiny, stanovícíhoúčelnadačníhofondu takto
- podpora odhalovóní korupčníčinnostive veřejnésprávě udílenímcen
- podpora projehů odhalujícíchkorupci
- vytvořenía udržovánídatabáze případů korupce ve veřejnéspróvě,
- provádění investigativníčinnostis cílem odhalovat korupčníjednání'
- podporovat a přispívat k budování eticlqlch hodnost v demotlcratické
společnosti.
soud konstatuje, že z předmětnéhohlavního účelenadačníhofondu zcela jasně vyp|ývá, že
ýše uvedený účelnadačníhofondu je v rozporu s účelemnadačníchfondů dle ustanovení
$1 odst.l zákona č.227lI997Sb. a znovu opisujetext $1 odst.l zákona ě'22lll997 Sb' Na
zék|adětohoto opakování pak soud dovozuje, že úče|zŤízeného
nadačníhofondu svým
podstatu
prospěšného
obsahem nenaplňuje
obecně
cíle ve smyslu zákota o nadacích a
nadačníchfondech. Jako explicitní důvod zamítnutínávrhu nazápis Nadačníhofondu proti
korupci pak soud uvádí, že pŤed|oženázak|ádací smlouva nadačníhofondu byla sepsána
vrozporu sustanovením $1 odst.l zžů<onaě.22711997
Sb. resp. účelnadačníhofondu je
zákonným
v rozporu s vymezeným
účelemnadačníhofondu.
Prvoinstančnísoud ve svémrozhodnutí vůbec nereflektuje skutečnost,Že obecně prospěšné
cíle nadací a nadačníchfondůjsou v zákoně uvedeny pouze demonstrativnímvýčtem,což
výváŤí prostor pro kvalif,rkovanéposouzení soudu, co vše nad tento zákonný výčetlze ještě
považovatza obecně prospěšné.U obecným pojmů' kteréjsou proměnnév prostoru i čase
vytvaří demonstrativnírnýčetprostor pro to, aby soud svym r,ykladem naplňoval význam
těchtopojmů.
obecná prospěšnost není právně definovaný pojem - obecně se jí rozumí prospěšnost
z hlediska celku, rozumí se z hlediska tzv. obecného blaha. To od soudce předpokládá
z hlediska širšíchfilosofických souvislostí, úvahunad fenoménem,,kolupceoonapř. nad tím,
jakou měrou ohrožuje občanskou společnost. Nic takového prvoinstanční soud při
rozhodování v napadené věci neučinil, přesto však roňoď|, že odhalování korupčního
jednáníneníobecně prospěšné.
K tomu navrhovatelé namítají rczpo'r rozhodnutí soudu s občanskoprávní úmluvou
o korupci č.312004Sb.m.s.,která pro Ceskou republiku vstoupila v platnostdnem I,I.2004,
a která v preambuli konstatuje, že korupce předstaluje velké ohroŽení ziíkonnosti,
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demokracie a lidskj.ch práv, nestrannosti a sociální spravedlnosti, brání hospodářskému
rozvoj i a ohroŽuje řádnéa ná|ežíté
fungování tržnichekonomik; majíce na ňeteli nepříznivé
jednotlivce'
finančnídůsledk1.korupce pro
společnosti,státy i meziniírodníinstituce. Česká
republika se ted1.přijetím tétoúmluvy přihlásila k tomu, že korupce ohrožujedemokracii a
lidská práva - z čehožlze dle nžuorunavrhovatelůj ednoznačněodvodit , žeboj proti korupci
přispívá i kochraně lidských práv a humanitrírníchhodnot např. morálky, kteréjsou mezi
v zákoně ě.22711997Sb. uvedenými obecně prospěšnýmicíli nadacía nadačníchfondů.
Nawhovatelé dále namítají,Že napadenéusneseníje v rozporu s ustanovením $157 odst.2
o.s.ř. odůvodnění usneseníneobsahuje uvedení, kteréskutečnostimá soud za prokizané a
které nikoliv a zejména,jakými úvahami se při formulaci zamítavéhorozhodnutí řídil.
V uvedenémusneseníje pouze konstatováno, žeje zcelajasné, že úče|nadačníhofonduje
v rozporu se ziíkonem,aružje možnése7nat,jak prvoinstančnísoud k tomuto ná.zorudospěl.
Ze všech shora uvedených důvodů mají navrhovateló za zÍejmé, že rozhodnutí
prvoinstančníhosoudu trpí vadami a navrhujio aby odvolací soud usneseníMěstského
soudu v Praze čj. F 100961201l ze dne 27. |ednz 201|, kteým byl zamítnut návrh na
zápis Nadačníhofondu proti korupci do nadačníhorejstříku zrušil v plném rozsahu a
věc prvoinstančnímusoudu vrátil k dalšímuÍízení.

Karel Janeček,Ph.D.
Ing. Stanislav Bernard
Jan Kraus
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