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Uplnézněnízřizovacísmlouva

Nadačního
fondu proti korupci
Preambule
,,Nebótse a nekrásta ne nokróstsi d nebót se,,T.G. Masaryk

Karel Janeček,
Ph.D.,r.ě.:73072612039,
trvalýmpobytemU Třetíbaterie|04812|,16000 Praha6
Ing.StanislavBemard,r.ě.:55I0I4lI769,trvalýmpobytemU stadionu|609,39601 Humpolec
pobytemU Plátenice11,15000 Praha5
JanKraus,r.č.:5308151318,trva|ým
za|ožilitouto zřizovací smlouvou podle $ 3 zakona č,227l|997Sb., o nadacícha nadačních
předpisůnadační
fondechve zněnípozdějších
fond.
Zak|adate|é
dne 16. června2014 rozhodli v souladu s $3049 zákona ě. 89l20l2 Sb., občanský
její úplnéznění:
zákoníko změnětétonadační
listiny a vyhlašují
I
Účel nadačníhofondu
l. Nadačnífond se ňizuje zatímto účelem:
podpora a přispívaník budovaníetických hodnost v demokratickéspolečnosti,
podpora odhalování korupční činnosti a nehospodárného nakládání s veřejnými

prostředkyve státnísprávě aizemni samosprávě,
podporaprojektů
odhalujícíchkorupci,
jednání,
vyhledávaní'zpracovátni
a ana|ýzainformacío korupčním
osvětováčinnostv oblastibojeproti korupci'
jednání,
iniciační
činnostv oblastilegislativys cílemomezeníprostorupro korupční
edukační
činnost,
konzultační
a publikační
činnost.

2. K naplnění úěelu nadačníhofondu jsou nadačnímfondem poskytovány nadačnípříspěvky a
realizovány činnostidle rozhodnutísprávnírady.

il.
Názevfondu
Nadačnífond proti korupci

ilI
Sídlofondu
Sídlonadačního
fonduje na adreseNa FlorenciI270l31,11000 Praha1 - NovéMěsto.

IV.
Vklad zřizovatelů
Zřizovate|é vložili do nadačníhofondu vklady takto:
. Karel Janeček,Ph.D. vklad ve výši l.000 Kč (slovy: tisíc korun českých)
- Ing. Stanislav Bernard vklad ve výši 1.000Kč (slovy: tisíc korun českých)
- Jan Kraus vklad ve výši l.000 Kč (slovy: tisíc korun českých)

V.
Sprdvní rada
l . Správní rada nadačníhofondu je jeho statutámímorgánem. Spravuje majetek nadaěníhofondu,
řídíjeho činnost.Správní radě ná|eživeškerápůsobnost,která není zákonem nebo touto nadační
listinou svěřenajiným orgánůmnadačního
fondu.

2. Správníradamá pět ělenů.
3 . Funkčníobdobí členůsprávní rady je 3letéa stanoví se pro všechny členy ve stejnédélce.
Neprovádíse každoroční
obměnajednétřetiny správnírady.

4 . Členy správní rady volí a odvolává správní rada na návrh zŤizovatďrtt.Správní rada volí ze
svéhostředu předsedu správnírady a dva místopředsedysprávní rady.

5 . Správní rada odvolá člena správní rady poruší-ličlen správní rady závaŽným způsobemnebo
opakovaně nadačnílistinu nebo statut nadačníhofondu, poškozuje-li prokazatelně a závaŽným
po dobu
způsobendobréjméno nadačníhofondu nebo se opakovaně a bez omluvy neúčastní
delšíneŽ l rokjednání správnírady.
nestanoví-litato nadačnílistina jinak, zúčastní-li
se jednaní
6 . Správní rada je usnášeníschopná,
nadpoloviěnívětšinajejich ělenů.

K rozhodnutísprávnírady o sloučenís nadacínebo sjiným nadačnímfondem a k rozhodnutío
členech poradního sboru je třeba souhlasu všech členůsprávní rady. V ostatníchvěcech
rozhoduje správnírada nadpolovičnívětšinoučlenůsprávnírady. Hlasovací právo všechčlenů
správnírady je rovné.Při rovnosti hlasůrozhoduje hlas předsedajícíhosprávní radě. Jednání
správnírady se |ze zuěastnit zapouŽití telekomunikačníchprostředků,je-li při takovémzpůsobu
účastizajištěno,Že člen správní rady můŽe sledovat jednání tak, aby se mohl podílet na
rozhodování s potřebnou znalostí věci. Správní rada můŽe přijímat rozhodnutí i formou per
rollam.
str.2

8. Podrobnostifungovanía rozhodovánísprávnírady stanovístatutnadačního
fondu.
.]. Správníraděná|eživeškerápůsobnost,
která nenízákonemnebonadaěnílistinou svěřenajiným
orgánůmnadačního
fondu.
l0. Členům
zajejich činnost
ve správníraděodměna.
správníradynepřísluší
l l. Členyprvnísprávníradybyli:
KarelJaneček,
Ph'D.' t.č,:73072612039'
trvalýmpobytem:
U TřetíbaterieI048l21,l6000 Praha6
Ing.StanislavBernard,r.č.:55101411769,
trvalýmpobytemU stadionu|609,39601 Humpolec
trvalýmpobytemU Plátenice11' 15000 Praha5
JanKraus,r.č.:5308l5/318,
Karel Randák,r.č':550902/0803,
trvalýmpobytemNa břehu271766' 19000 Praha9
PhDr.TomášSedláček,
r.č.:7701231267|,
trvalýmpobytemMostecká26,II8 00 Praha1
W.
Jedndníjménemfondu
fondujedná předsedasprávnírady,v jeho nepřítomnostimístopředseda
Jménemnadačního
správní
radYsamostatně.
WI
Dozorčírada
1. Dozorčíradaje kontrolnímorgánemnadačního
fondu.
2. Dozorčírada má 3 členy.
3. Prvními členydozorčírady byli:
Libor Winkler,r.č.:600918i1838,trvalýmpobytemY Zá|esi76I/5,l52 00 Praha5
JUDr. Lenka Deverová, r.č.5260121024,twa|ýmpobyem Uzbecká 8, 101 00 Praha 10
pobytemTaškentskáI41'5l4,10l 00 Praha 10
Monika Vondráková,r.č.:725619|192I,trva|ým
4' Funkčníobdobí členůdozorčírady je tříleté,pro všechny členy .se stanoví ve stejnédélce.
Neprovádíse každoroční
obměnajednétřetiny správnírady.
5. Členy dozorčírady volí a odvolává správnírada na návrh zřizovate|i.
6. Dozorčírada:
příspěvků,
a) kontrolujeplněnípodmínekpro poskýování nadačních
závěrku a výročnízprávu nadačníhofondu,
b) přezkoumává řádnou i mimořádnou účetní
c) dohlíŽí na to, zda nadačnífond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, touto
nadačnílistinou a statutemnadace'
d) upozorňuje správní radu a zřizovate|e na zjištěnénedostatky apodává návrhy najejich
odstranění,
e) nejménějedenkrát ročněpodává zprávu správníradě o výsledcíchsvékontrolníčinnosti.
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7. Členovédozorčíradyjsou v souvislosti s výkonem svéfunkce oprávněni
knih, zápisů zjednaní správní rady a jiných dokladů, týkajícíchse
a) nah|ižetdo účetních
fondu,
činnostinadačního
se jednání správnírady a vyjádřit se k projednávanéproblematice.
b) účastnit
8. Dozorěí rada je oprávněna svolat mimořádnéjednaní správnírady nadačníhofondu k projednání
jejích závažnýchupozorněnív případě, Že tak do deseti dnů neučinína její žádostpředseda
správnírady.
9. Pro odvolání členůdozorčírady a jednání dozorčírady platí přiměřeně ustanoveníčl. V této
zřizovaci smlouvy.
za jejich činnostv dozorčíradě odměna.
l0. Členůmdozorěírady nepřísluší

Wil.
Další orgdny nadačníhofondu
l. Poradní sbor nadačníhofondu sdruŽuje odborníky z rťnných oboru, kteří svými poradními
hlasy, podněty a oponentními posudky ovlivňují rozhodování správní rady při poskytovaní
nadačníchpříspěvkůapÍi rea|izacíprogramůnadačníhofondu. Funkce členaporadníhosboru je
čestnáa členporadníhosboruji vykonávábez nároku na odměnu. Početčlenůporadníhosboru
neníomezen.
2. Kandidáta na členaporadního sboru můženavrhnout kterýkoliv člen správní rady nebo jiného
orgánu nadačníhofondu' do funkce je schválen jednomyslným rozhodnutímsprávnírady.
3. Klub přispěvatelůsdružujeosoby, kteréposkytly nadačnímufondu nadačnídar ve výši, kterou
stanovísprávníradajako minimální pro moŽnoststát se členemKlubu přispěvatelů,a současně
splňují naroky kladenénadačnímfondem na etickou úroveňchování svých přispěvatelů. o
členstvív Klubu přispěvatelůrozhoduje správnírada. Podrobnosti týkajícíse členstvív Klubu
přispěvatelůa jeho činnosti stanovístatutnadačníhofondu.
4. Ředitel nadačníhofondu je výkonným orgánem nadačníhofondu. Ředitel může jednat za
nadačnífond navenek v rozsahu plných mocí udělených mu správní radou, je správní radě
podřízena zodpovídásejí ze svéěinnosti.
5. Ředitel především:
- řídí běžný chod nadačníhofondu a kontroluje činnost nadačníhofondu v rámci
schválenékoncepce a programovýchcílů,
- podává správní radě najejích zasedáních zprávy o hospodďení a činnostinadačního
fondu,
- otganizačnězajišťujejednání
správnírady nebojednánídozorčírady,
- zodpovidá za zpracovitní výroční zprávy nadačníhofondu, kterou předkládá ke
schválenísprávníradě.
jednánísprávnírady s hlasem poradním.
6. Ředitel je oprávněn se zúčastnit
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X.
Podmínky pro pos kytovóní nadačních příspěvk it
příspěvky
l. NadačníÍbndposkytujenadační
a) osobám. kterése zasloužilyo odhaleníkorupce ve veřejnésprávě formou Ceny zaodvahu,
b) k realizaci projektůnapomáhajících
odhalováníkorupce ve veřejnésprávě.
2. Nadačnípříspěvky jsou poskytovány nazětk|adědoporučeníčlenůsprávní rady nebo nazák|adě
podnětůporadníhosboru.
3. o poskytnutínadačníchpříspěvkůrozhoduje správnírada. S příjemcem nadačníhopříspěvkuje
uzavřena smlouva stanovícípodmínky pouŽitínadačníhopříspěvku.
příspěvkuneníprávnínárok.
4' Na poskytnutínadačního

X.
Statut nadačníhofondu
Postupjednáníorgánůnadačního
fondu, podmínkypro poskýování nadaěníchpříspěvků,okruh
je
jakož
poskytovat,
osob,kteým lze
i dalšíotázky stanovené
toutonadační
listinouupravujestatut
nadačního
fondu.
XI.
Jednání zřizovatelů
l. Předkládají-lipodle tétonadačnílistiny návrhy zřizovate|énebo rozhodují-lipodle tétonadační
listiny, je návrh předloŽennebo rozhodnutíučiněno,jednají zÍizovateléjednomyslně.
odmítneli někteý zezřizovatelů souhlas bezdůvodněudělit, nahradíjej na zák|adě návrhu kteréhokoliv
z ostatních zřizovatelů. V případě úmrtí všech zÍizovate|tl nahrazuje návrhy nebo souhlas
zÍizovate|i svými rozhodnutími dozorčírada.
2. ZÍizovate|érozhodují o změně účelunadaěníhofondu, k rozhodnutím správní rady o změně
názvu, změně počtučlenůsprávnírady a dozorčírady udělují předchozí souhlas.
XII.
Společnd a zdvěrečnéustanovení
l. Připouští se změna nadačníhofondu na nadaci. o této změně rozhoduje správní rada po
předchozím vyjádření dozorěí rady.
2' Toto úplnézněni nadačnílistiny je vyhotoveno V šestistejnopisech,znichž po jednom obdrži
kůdý zřizovate|, dva budou za|oženyv dokumentaci nadačníhofondu a jeden bude přiloŽen
k návrhu na změnu zápisu nadačníhofondu v nadačníhorejstříku.
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Y Prazedne l 6. č€rvna 2014

luM

Karel Janeček

StanislavBernard

/l

'/'

tratu /&a-*,

/"'t''

(yKraus

BěŽtéčíslo
ověřovací
knihy o I73,67,6112014
1.Karel Janeček,
Ph.D., nar.26.7. |973,bytemPraha5, Smíchov,Švédská
3282l6b,-.2.Íng.StanislavBernard,nar.14.10.1955,bytemHumpolec,U Stadionu1609,.-..--3. JanKraus,nar. 15.8. 1953'býem Prďra 5, Smíchov,U Plátenice|033llt,
jejichž totožrrostbyla prokazána platrrými uředními průkazy, futo listinu přede Ínnou
podepsali.vlastrroručně
V Prazedne šestrráctého
červnaroku dva tisícečtrnáct.----.-----..
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