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Úplné znénístatutu
Nadačního fondu proti korupci

fuÍotto: Nebót se a nekrdst a ne nakrást si a nebót se

Čt. t
Úvodní ustanovení

1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond proti korupci (dále jen.onadační fond'')

2. Sídlem nadačního fondu je Na Florencí 1270l3l, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

3. Identifikační číslo: 2482|659

4. Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle
N, vloŽce číslo 835.

Čl. z
ZÍwov ate|é nadačního fondu

Ztizovate|i nadačního fondu isou:

Karel Janeček, Ph.D.
r.č.:73072612039, trvalým pobytem U Třetí baterie |048l2I,160 00 Praha 6

Ing. Stanislav Bernard
r.č.: 551014ll]69, trvalým pobytem U stadionu 1609,396 01 Humpolec

Jan Kraus
r.č.: 5308l5/318, trvalým pobyem U Plátenice 11, 150 00 Praha 5

Čt':
Ú č,e| zřuení nadačního fondu

1. Nadační fond se zŤizuje zatímto účelem:
podpora a přispívaní k budování etických hodnost v demokratické společnosti,
podpora odhalování korupění činnosti a nehospodárného nakládání s veřejnými
prostředky ve státní správě ainemni samosprávě,
podpora proj ektů odhaluj ících korupci,
vyhledávání, zpracovátni a arta|ýza informací o korupčním jednání,
osvětová činnost v oblasti boje proti korupci,
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iniciační ěinnost v oblasti legislativy s
jednání,
edukační činnost,
konzultační a publikační činnost.

cílem omezení prostoru pro korupční

2. K naplnění účelu nadačního fondu jsou nadaěním fondem poskytovríny nadační příspěvky
area|izovány činnosti dle rozhodnutí správní rady.

Čt. q
Vk|ad zřizovatelů

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

Čt. s
Správní rada

A. Obecná ustanoveni

Správní radaje statutárním orgánem nadačního fondu.

B. Členství ve správní radě

l. Správní rada má 5 členů. Členové správní rady jsou uvedeni v příloze tohoto statutu.

2. První členy správní rady jmenova|i zřizovatelé nadačního fondu. Další ěleny správní rady
volí a odvolává správní rada na návrh zřizovate|Ů.

3. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady a dva místopředsedy správní rady.

4. Funkční období členů správní rady je tříleté, pro všechny členy se stanoví ve stejné délce.
Neprovádí se kaŽdoroční obměna jedné třetiny správní rady.

5. Správní rada odvolá člena správní rady' poruší-li člen správní rady závaŽným způsobem
nebo opakovaně nadační listinu nebo statut nadačního fondu poškozuje-li prokazatelně a
závůným způsoben dobré jméno nadačního fondu nebo se opakovaně a bez omluvy
neúčastní po dobu delší než l rokjednání správní rady.

6. Členům správní rady nepřísluší za jejich činnost ve správní radě odměna.
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C. Jednání správní rady

l. Předseda správní rady svoláváařidi zasedání správní rady alespoňjednou ročně. Předseda
je povinen svolat správní radu vždy, požádaji-|i o to nejméně dva členové správní rady
nebo dozorčí rada.

Jednání správní rady je svoláváno písemně, faxem nebo e-mailem. K pozviínce jsou
obvykle připojeny písemné materiály určené k projednání správní radou.

Pozvánka najednání správní radyje zasi|ána i členům dozorčí rady.

Správní radaje usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většinajejích členů,
nestanoví-li nadační listina nebo tento statut jinak.

K rozhodnutí správní rady o sloučení s nadací nebo s jiným nadačním fondem a
k rozhodnutí o členech poradního sboru je třeba souhlasu všech členů správní rady. V
ostatních věcech rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou členů správní rady.
Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího správní radě.

Jednání správní rady se lze zúčastnit za pouŽití telekomunikačních prostředků, je-li při
takovém způsobu účasti zajištěno, Že člen správní rady můŽe sledovatjednaní tak, aby se
mohl podílet na rozhodování s potřebnou znalostí věci.

Není-li k jednání správní rady k dispozici usnášeníschopná většina správní rady, svolá
předseda správní rady nejpozději do 30 dnů náhradní zasedání správní rady s totoŽným
programem jednaní.

Správní rada můŽe přijímat rozhodnutí hlasováním per rollam. Návrh věci k rozhodnutí
,'per rollam.. zašle předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady
ostatním členům správní rady. Rozhodnutí je schváleno dnem' kdy je nadačnímu fondu
doručeno souhlasné stanovisko posledního člena' kterým je dosaŽeno souhlasu potřebné
většiny členů správní rady. Rozhodnutí přijaté ..per rollam'' podepisuje předseda správní
rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady

Na nejbliŽším zasedání správní rady informuje její předseda, vjeho nepřítomnosti
místopředseda správní rady, o rozhodnutích přijatých,,per rollam.. od posledního zasedání
správní rady. Usnesení schválené per rollam se můŽe stát na návrh člena správní rady
předmětem nového projednání na nejbliŽším zasedání správní rady s výjimkou rozhodnutí,
kteými by|a za|ožena práva nebo povinnosti třetích osob.

6.

7.

8 .

9.
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D. Jednání správní rady

l. Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti
místopředseda správní rady samostatně.

E. Pravomoc správní rady

l. Správní radě ná|eži veškerá působnost, která není zákonem nebo nadační listinou svěřena
jiným organům nadačního fondu a zřizovatelům.

c l .6
Dozorčí rada

l. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu.

2. Dozorčí rada má 3 členy. Členové dozorčí rady jsou uvedeni v příloze tohoto statutu.

| 3. Funkční období členů dozorčí radyje tříleté, pro všechny ěleny se stanoví ve stejné délce.
Neprovádí se kaŽdoroční obměna jedné třetiny dozorěí rady.

4. Členy dozorčí rady volí a odvolává správní rada na návrh zřizovate|i.

5. Dozorěí rada:
a) kontroluje plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků,
b) přezkoumává řádnou i mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu nadačního

fondu,
c) dohlíŽí na to' zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, touto

nadační listinou a statutem nadačního fondu,
d) upozorňuje správní radu a zřizovate|e na zjištěné nedostatky apodává návrhy na

jejich odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávl správní radě o výsledcích své kontrolní

činnosti.

6. Členové dozorčí rady jsou v souvislosti s výkonem své funkce oprávněni
a) nahlížet do účetních knih, zápisů zjednáni správní rady a jiných dokladů,

týkajících se činnosti nadaěního fondu,
b) úěastnit se jednání správní rady a vyjádřit se k projednávané problematice.

7. Dozorčí rada je oprávněna svolat mimořádné jednríní správní rady nadačního fondu
kprojednáníjejích závažných upozornění vpřípadě, Žetak do deseti dnů neučiní najejí
Žádost předseda správní rady.
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8' Pro odvolání členů dozorčí rady a jednání dozorčí rady platí přiměřeně ustanovení pro
odvolání ajednání správní rady'

9. Členům dozorčí rady nepřísluší za jejich činnost v dozorčí radě odměna.

t .

Čt.l
Další orgány nadačního fondu

Poradní sbor nadačního fondu sdruŽuje odborníky zrtuných oborů, kteří svými poradními
hlasy, podněty a oponentními posudky ovlivňují rozhodování správní rady při poskytování
nadačních příspěvků a pÍi rea|izací programů nadaěního ťondu. Funkce člena poradního
sboru je čestná a člen poradního sboru ji vykonávábez naroku na odměnu. Počet členů
poradního sboru není omezen.

Kandidáta na člena poradního sboru může navrhnout kterýkoliv člen správní rady nebo
jiného orgánu nadačního fondu, do funkce je schválen jednomyslným rozhodnutím
správní rady.

Klub přispěvatelů sdruŽuje osoby, které poskytly nadačnímu fondu nadační dar ve výši,
kterou stanoví správní rada jako minimální pro moŽnost stát se členem Klubu
přispěvatelů' a současně splňují naroky kladené nadačním fondem na etickou úroveň
chování svých přispěvatelů. o členství v Klubu přispěvatelů rozhoduje správní rada.
Podrobnosti týkající se členství v Klubu přispěvatelů a jeho činnosti stanoví statut
nadačního fondu.

Ředitel nadaěního fondu je výkonným orgánem nadačního fondu. Ředitel můŽe jednat za
nadační fond navenek v rozsahu plných mocí udělených mu správní radou, je správní radě
podřízen a zodpovídá sejí ze své činnosti.

Ředitel především:
- řídí běžný chod nadačního fondu a kontroluje činnost nadačního fondu v rámci

schválené koncepce a programových cílů,
- podává správní radě na jejích zasedáních zprávy o hospodaření a činnosti

nadačního ťondu,
- organizačně zajišťujejednání správní rady nebojednání dozorčí rady,
. zodpov idá za zpr acov áni výroční zprávy nadačního fondu, kterou předkládá ke

schválení správní radě.

Ředitel je oprávněn se zúčastnit jednání správní rady s hlasem poradním.

2.

J .

4.

5.

6.

str. 5



Čt. s
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

l. Nadační fond poskýuje nadační příspěvky
a) osobám, které se zasloužily o odhalení korupce ve veřejné správě formou Ceny za

odvahu,
b) k realizaci projektů napomáhajících odhalování korupce ve veřejné správě.

2. Nadační příspěvky jsou poskytoviíny na základě doporučení členů správní rady nebo na
zák|adě podnětů poradního sboru.

3. o poskytnutí nadaěních příspěvků rozhoduje správní rada, S příjemcem nadačního
příspěvku je uzavřena smlouva stanovící podmínky pouŽití nadaěního příspěvku.

l 4. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
I

I

Čt. to
Výroční zpráva

1. Nadační fond vypracovávávýroční zprávukaŽdoročně do 30.6.

2. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené
období a zhodnocení této činnosti v rozsahu stanoveném Zákonem.

3. Výroční zpráva bude uloŽena u rejstříkového soudu a na webových stránkách nadačního
fondu.

Čt. t t

Závérečná ustanovení

1. Přílohou statutuje seznam členů správní rady a dozorčí rady.

2. Ve věcech neupravených nadační listinou a tímto statutem se právní poměry nadačního
fondu řídí Zákonem.

3. Tento statut se vyhotovuje v třech stejnopisech, znichž jeden bude za|ožen do sbírky listin
rejstříkového soudu, a dva budou za|oženy v dokumentaci nadačního fondu.

4. Tento statut byl schválen správní radou dne 16. června 2014 a nahrazuje statut ze dne2|.
dubna 2011.
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V Praze dne 16. ěenrna20|4

Karel Janeček

předseda správní rady

MM
Běžné číslo ověřovací knihy oI77l20|4

ověřuji, Že Karel Janečelg Ph.D., nal 26. 7. |973, bytem Praha 5, Smíchov, Švédská
3282l6b, jehoŽ totofuost byla prokrázána platrým uředním průkazem, futo listinu přede mnou
vlastnoručně podepsď.

V Praze dne šestráctého června roku dva tisíce ětrnáct.

ffi
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Příloha
Statutu Nadačního fondu proti korupci

x,Clenové správní rady

Karel Janeček, Ph.D.
r.č,.:73}726l2o39,trvalým pobytem: Švédská 3282l6b' Smíchov, 150 00 Prďra 5

Ing. Stanislav Bemard
r.č.: 551014l|769,trvďým pobytem U stadionu 1609,396 0l Humpolec

Jan Kraus
r.ě.: 530815/3l8' trval;ým pobytem U Plátenice l l, 150 00 Praha 5

Karel Randrík
r.č. : 55090210803, trvďým pobytem Na břehu 27 17 66, 1 90 00 Praha 9

Radim Jančura
r.č,.:720||2l5536,trvalým pobytem Bílovice nad Svitavou, Palackého 165, PSČ 664 ol

čtenové dozorčí radv

Libor Winkler
r.č.: 600918/1838, trvalým pobytem Y Zálesi76115,152 00 Praha 5

JUDr. Lenka Deverová
r.č:.5260121024,trva|ým pobytem Uzbecká 8, 10l 00 Praha l0

Jannis Samaras
r.č.:7I|12212459, trvalým pobytem Na Vyhlídce 709,747 4I Hradec nad Moravicí
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