F 10096t2011
Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl vyššísoudní úřednicí Romanou Janečkovou'v právní
věci navrhovatelů:a) Karel Janeček'Ph.D., bytem Praha 6, U Třetí baterie I048l2I, b) Ing.
Stanislav Bernard, byem Humpolec, U stadionu 1609, c) Jan Kraus, byem Praha 5, U
Plátenice 11, všichni zastoupeni JUDr. Lenkou Deverovou' advokátkou AK Praha 4,
K Podjezdu 3, na zápis Nadačníhofondu proti korupci, se sídlemPraha l, Tržiště131366do
nadačníhorejstříku t a k t o :

Návrh na zápis Nadačního fondu proti korupci se sídlem Praha 1' Tržiště
131366,ze dne 24.1.20|l do nadačníhorejstříku se z a m í t á .

odůvodnění:
Zástupce navrhovatele se podiínímdošlým soudu dne 24.|edna 20II pod čj. F
10096120|1 domáhal zápisu rí.Še
ur'edeného
nadačního
fondu do nadačního
rejstříku
Dle ust. $ 1 odst.l zákona č.22711997sb. o nadacích a nadačníchfondech , ve
znění pozdějšíchnor'el, nadace nebo nadačnífond jsou účelovásdružení majetku
zÍízenáa vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů.Obecně
prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana tidských práv nebo
jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a
tradic a ron'oj věd1-,vzdělání,tělorýchor1.a sportu.
fond pouŽívák dosahováníúčelu.
Dle ust. $ 2 odst.3 zékonač.22711997Sb' nadační
pro který byI zŤizen.všechensvůjmajetek.
Dle ust. $ 3 odst. I zákona č.22711997Sb. nadace nebo nadačnífond se zřizuje
písemnousmlouvou uzavřenou mezi ztizovateli nebo zakládacílistinou, je.li zÍizovateljediný
anebo závěti.
Dle ust '$ 3 odst.2 písm.c) tohoto zákona, nadačnílistinamusí obsahovatvymezení
účelu,pro který se nadace nebo nadačnífond ztinlje, konkrétníúčel'pro kteý se nadace nebo
nadačnífond zŤtzuje,musíby't ve shodě s obecně prospěšnýmcílem.
zŤizovací smlouvy o zŤizeníNadačníhofondu proti korupci ze dne
Z pÍeďIožené
fondu jsou :
14.I.20I|, rovněŽznávrhunazápís, vyplývá' Že hlavnímiúčelynadačního
cen
správě
udílením
ve
veřejné
a) podpora odhalováníkorupčníčinnosti
b) podpora projektůodhalujícíkorupci
c) vývoření audržovánídatabázepřípadůkorupce ve veřejnésprávě
d) provádění investigativní ěinnosti s cílem odhalovat korupčníjednání
e) podporovat a přispívat k budování etických hodnot v demokratickéspolečnosti

:l

I

I

F 10096/2011

ýanl

Z předmětnéhohlavního účelenadačníhofondu zcela jasně vyplývá, že výše uvedený
účelje v rozporu s účelemnadačníchfondůdle ust. $ 1 odst.l zékonač,'22711997Sb. o
nadacícha nadačníchfondech, ve zněnípozdějšíchnovel, neboť nadace a nadačnífondjsou
účelovásdruŽení majetku zřizená a vznik|á podle tohoto zdkona pro dosahování obecně
prospěšnýchcílů.obecně prospěšnýmcílem je zejménarozvoj duchovních hodnot, ochrana
lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí' kulturních
památek a tradic a rozvoj vědy' vzdělaní, tělovýchovy a sportu. Uče| zÍueného nadačního
fondu svým obsahem nenaplňuje podstatu obecně prospěšnéhocíle ve smyslu zákona o
nadacích a nadačníchfondech.

Vzhledem k tomu, že zakládacísmlouva předloženák návrhu na zápis Nadačního
fonduproti korupci do nadačního
rejstříkubyla sepsánav rozporus ustanovením$ 1, odst. 1
zákona č. 22711997Sb. resp. účelnadačního
fondu je vrozporu svymezeným zékonrtým
účelemnadačníhofondu, rozhodl soud, jak ve výroku uvedeno a návrh na zápis ýše
uvedeného
nadačního
fondu zamít|.
Poučení:

Proti tomuto usnesení |ze podat odvolrínído 15 dnů od jeho doruěení
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvímsoudu podepsaného.

V Prazedne lT.ledna201I

Romana Janečková
wššísoudníuřednice

Za sprár.nostr-r'hotor.ení:
Michaela JonáŠor'á

