
W; Uplné znění zřizovací smlouva

Nadačního fondu proti korupci

Preambule

,,Nebót se a nekrást a ne nokróst si d nebót se,,T. G. Masaryk

Karel Janeček, Ph.D., r.ě.:73072612039, trvalým pobytem U Třetí baterie |04812|,160 00 Praha 6
Ing. Stanislav Bemard, r.ě.: 55I0I4lI769, trvalým pobytem U stadionu |609,396 01 Humpolec
Jan Kraus, r.č.: 5308151318,trva|ým pobytem U Plátenice 11, 150 00 Praha 5

za|ožili touto zřizovací smlouvou podle $ 3 zakona č,227l|997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech ve znění pozdějších předpisů nadační fond.

Zak|adate|é dne 16. června 2014 rozhodli v souladu s $3049 zákona ě. 89l20l2 Sb., občanský
zákoník o změně této nadační listiny a vyhlašují její úplné znění:

I

Účel nadačníhofondu

l. Nadační fond se ňizuje zatímto účelem:
podpora a přispívaní k budovaní etických hodnost v demokratické společnosti,
podpora odhalování korupční činnosti a nehospodárného nakládání s veřejnými
prostředky ve státní správě aizemni samosprávě,
podpora projektů odhaluj ících korupci,
vyhledávaní' zpracovátni a ana|ýza informací o korupčním jednání,
osvětová činnost v oblasti boje proti korupci'
iniciační činnost v oblasti legislativy s cílem omezení prostoru pro korupční jednání,
edukační činnost,
konzultační a publikační činnost.

2. K naplnění úěelu nadačního fondu jsou nadačním fondem poskytovány nadační příspěvky a
realizovány činnosti dle rozhodnutí správní rady.

il.

Názevfondu

Nadační fond proti korupci



ilI

Sídlofondu

Sídlo nadačního fondu je na adrese Na Florenci I270l31, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

IV.

Vklad 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)

l .

V.

Sprdvní rada

Správní rada nadačního fondu je jeho statutámím orgánem. Spravuje majetek nadaěního fondu,
řídíjeho činnost. Správní radě ná|eži veškerá působnost, která není zákonem nebo touto nadační
listinou svěřena jiným orgánům nadačního fondu.

Správní radamá pět ělenů.

Funkční období členů správní rady je 3leté a stanoví se pro všechny členy ve stejné délce.
Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny správní rady.

Členy správní rady volí a odvolává správní rada na návrh zŤizovatďrtt. Správní rada volí ze
svého středu předsedu správní rady a dva místopředsedy správní rady.

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 závaŽným
způsoben dobré jméno nadačního fondu nebo se opakovaně a bez omluvy neúčastní po dobu
delší neŽ l rokjednání správní rady.

Správní rada je usnášeníschopná, nestanoví-li tato nadační listina jinak, zúčastní-li se jednaní
nadpoloviění většina jejich ělenů.

K rozhodnutí správní rady o sloučení s nadací nebo sjiným 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 |ze zuěastnit zapouŽití telekomunikačních prostředků, je-li při takovém způsobu
účasti zajištěno, 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.

2.

3.

4.

5 .

6.
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8. Podrobnosti fungovaní a rozhodování správní rady stanoví statut nadačního fondu.

.]. Správní radě ná|eži veškerá působnost, která není zákonem nebo nadaění listinou svěřena jiným
orgánům nadačního fondu.

l0. Členům správní rady nepřísluší za jejich činnost ve správní radě odměna.

l l. Členy první správní rady byli:

Karel Janeček, Ph'D.' t.č,:73072612039' trvalým pobytem: U Třetí baterie I048l21,l60 00 Praha 6
Ing. Stanislav Bernard, r.č.: 55101411769, trvalým pobytem U stadionu |609,396 01 Humpolec
Jan Kraus, r.č.: 5308l5/318, trvalým pobytem U Plátenice 11' 150 00 Praha 5
Karel Randák, r.č': 550902/0803, trvalým pobytem Na břehu 271766 ' 190 00 Praha 9
PhDr. Tomáš Sedláček, r.č.:7701231267|, trvalým pobytem Mostecká 26,II8 00 Praha 1

W.

Jedndní jménemfondu

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

WI

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu.

2. Dozorčí rada má 3 členy.

3. Prvními členy dozorčí rady byli:
Libor Winkler, r.č.: 600918i 1838, trvalým pobytem Y Zá|esi76I/5,l52 00 Praha 5
JUDr. Lenka Deverová, r.č.5260121024,twa|ým pobyem Uzbecká 8, 101 00 Praha 10
Monika Vondráková, r.č.:725619|192I,trva|ým pobytem Taškentská I41'5l4,10l 00 Praha 10

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

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

6. Dozorčí rada:
a) kontroluje plnění podmínek pro poskýování 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 nadace'
d) upozorňuje správní radu a zřizovate|e na zjištěné nedostatky apodává návrhy najejich

odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
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7. Členové dozorčí radyjsou v souvislosti s výkonem své funkce oprávněni
a) nah|ižet do účetních knih, zápisů zjednaní správní rady a jiných dokladů, týkajících se

činnosti nadačního fondu,
b) účastnit se jednání správní rady a vyjádřit se k projednávané problematice.

8. Dozorěí rada je oprávněna svolat mimořádné jednaní správní rady nadačního fondu k projednání
jejích závažných upozornění v případě, Že tak do deseti dnů neučiní na její žádost předseda
správní rady.

9. Pro odvolání členů dozorčí rady a jednání dozorčí rady platí přiměřeně ustanovení čl. V této
zřizovaci smlouvy.

l0. Členům dozorěí rady nepřísluší za jejich činnost v dozorčí radě odměna.

Wil.

Další orgdny nadačního fondu

l. Poradní sbor nadačního fondu sdruŽuje odborníky z rťnných oboru, kteří svými poradními
hlasy, podněty a oponentními posudky ovlivňují rozhodování správní rady při poskytovaní
nadačních příspěvků apÍi rea|izací programů nadačního fondu. Funkce člena poradního sboru je
čestná a člen poradního sboru ji vykonávábez nároku na odměnu. Počet členů poradního sboru
není omezen.

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

3. 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.

4. Ředitel nadačního 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 ěinnosti.

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

schválené koncepce a programových cílů,
- podává správní radě najejích zasedáních zprávy o hospodďení a činnosti nadačního

fondu,
- otganizačně zajišťujejednání správní rady nebojednání dozorčí rady,
- zodpovidá za zpracovitní výroční zprávy nadačního fondu, kterou předkládá ke

schválení správní radě.

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

Podmín ky pro pos kytovóní nadač níc h příspěvk it

l. Nadační Íbnd poskytuje nadační příspěvky
a) osobám. které se zasloužily o odhalení korupce ve veřejné správě formou Ceny zaodvahu,
b) k realizaci projektů napomáhajících odhalování korupce ve veřejné správě.

2. Nadační příspěvky jsou poskytovány nazětk|adě doporučení členů správní rady nebo nazák|adě
podnětů poradního sboru.

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

4' Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

X.

Statut nadačníhofondu

Postup jednání orgánů nadačního fondu, podmínky pro poskýování nadaěních příspěvků, okruh
osob, kteým je lze poskytovat, jakož i další otázky stanovené touto nadační listinou upravuje statut
nadačního fondu.

XI.

Jednání zřizovatelů

l. Předkládají-li podle této nadační listiny návrhy zřizovate|é nebo rozhodují-li podle této nadační
listiny, je návrh předloŽen nebo rozhodnutí učiněno, jednají zÍizovateléjednomyslně. odmítne-
li někteý zezřizovatelů souhlas bezdůvodně udělit, nahradíjej na zák|adě návrhu kteréhokoliv
z ostatních zřizovatelů. V případě úmrtí všech zÍizovate|tl nahrazuje návrhy nebo souhlas
zÍizovate|i svými rozhodnutími dozorčí rada.

2. ZÍizovate|é rozhodují o změně účelu nadaěního fondu, k rozhodnutím správní rady o změně
názvu, změně počtu členů správní rady a dozorčí rady udělují předchozí souhlas.

XII.

Společnd a zdvěrečné ustanovení

l. Připouští se změna nadačního fondu na nadaci. o této změně rozhoduje správní rada po
předchozím vyjádření dozorěí rady.

2' Toto úplné zněni nadační listiny je vyhotoveno V šesti stejnopisech, znichž po jednom obdrži
kůdý zřizovate|, dva budou za|oženy v dokumentaci nadačního fondu a jeden bude přiloŽen
k návrhu na změnu zápisu nadačního fondu v nadačního rejstříku.
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I
I
I Y Praze dne l 6. č€rvna 2014

luM
Karel Janeček

Stanislav Bernard

/l 
'/'

tratu /&a-*,
/ " ' t ' '

(yKraus

BěŽté číslo ověřovací knihy o I73,67,6112014

1. Karel Janeček, Ph.D., nar.26.7 . |973,bytem Praha 5, Smíchov, Švédská 3282l6b,-.-
2.Íng. Stanislav Bernard, nar.14.10. 1955, bytem Humpolec, U Stadionu 1609,.-..---
3. Jan Kraus, nar. 15. 8. 1953' býem Prďra 5, Smíchov, U Plátenice |033llt,
jejichž totožrrost byla prokazána platrrými uředními průkazy, futo listinu přede Ínnou
vlastrroručně podepsali. -

V Praze dne šestrráctého června roku dva tisíce čtrnáct.----.-----..
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