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Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní 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 Nadačního fondu proti korupci, se sídlem Praha l, Tržiště 131366 do
nadačního rejstříku 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 nadačního rejstříku se z a m í t á .

odůvodnění :

Zástupce navrhovatele se podiíním došlým 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.22711997 sb. o nadacích a nadačních fondech , ve
znění pozdějších nor'el, nadace nebo nadační fond jsou účelová sdružení majetku
zÍízená a 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.

Dle ust. $ 2 odst. 3 zékona č. 22711997 Sb' nadační fond pouŽívá k dosahování účelu.
pro který byI zŤizen. všechen svůj majetek.

Dle ust. $ 3 odst. I zákona č.22711997 Sb. nadace nebo nadační fond se zřizuje
písemnou smlouvou uzavřenou mezi ztizovateli nebo zakládací listinou, je.li zÍizovatel jediný
anebo závěti.

Dle ust '$ 3 odst.2 písm. c) tohoto zákona, nadační listinamusí obsahovatvymezení
účelu, pro který se nadace nebo nadační fond ztinlje, konkrétní účel' pro kteý se nadace nebo
nadační fond zŤtzuje, musí by't ve shodě s obecně prospěšným cílem.

Z pÍeďIožené zŤizovací smlouvy o zŤizení Nadačního fondu proti korupci ze dne
14.I.20I|, rovněŽznávrhunazápís, vyplývá' Že hlavními účely nadačního fondu jsou :

a) podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě udílením cen
b) podpora projektů odhalující korupci
c) vývoření audržování databáze případů korupce ve veřejné správě
d) provádění investigativní ěinnosti s cílem odhalovat korupční jednání

e) podporovat a přispívat k budování etických hodnot v demokratické společnosti
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Z předmětného hlavního účele nadačního fondu zcela jasně vyplývá, že výše uvedený
účel je v rozporu s účelem nadačních fondů dle ust. $ 1 odst.l zékona č,' 22711997 Sb. o
nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších novel, neboť nadace a nadační fondjsou
účelová sdruŽení majetku zřizená a vznik|á podle tohoto zdkona pro dosahování obecně
prospěšných cílů. obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj 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 prospěšného cíle ve smyslu zákona o
nadacích a nadačních fondech.

Vzhledem k tomu, že zakládací smlouva předložená k návrhu na zápis Nadačního
fondu proti korupci do nadačního rejstříku byla sepsána v rozporu s ustanovením $ 1, odst. 1
zákona č. 22711997 Sb. resp. účel nadačního fondu je vrozporu svymezeným zékonrtým
účelem nadačního fondu, rozhodl soud, jak ve výroku uvedeno a návrh na zápis ýše
uvedeného nadačního fondu zamít|.

Poučení : Proti tomuto usnesení |ze podat odvolríní do 15 dnů od jeho doruěení
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne lT.ledna 201I

Romana Janečková
wšší soudní uřednice

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


