
Statut Fondu povšechného sboru 
Zřizovaného FS ČCE Praha 2, Vinohrady, dál jen zřizovatel

I. Účel Fondu povšechného sboru
1) Fond povšechného sboru, dále též jen „fond“, je zřízen za účelem pomoci povšechnému 

sboru ČCE, který se kvůli defraudaci finančních prostředků ocitl v situaci, kdy musí 
zajistit financování projektů, jejichž realizace byla plánována z defraudovaných 
prostředků. 

2) Na základě statutu fondu povšechného sboru podmínek lze uvolnit prostředky na 
investice plánované povšechným sborem ČCE pro rok 2009, jejichž realizace je 
ohrožena v důsledku defraudace finančních prostředků, které se dopustil pan Prokop 
v prosinci roku 2008. 

II. Obecná ustanovení
3) Fond povšechného sboru je zřízen na dobu určitou, a to na dobu jednoho kalendářního 

roku od jeho založení. Fond je založen schválením tohoto statutu sborovým 
shromážděním Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 2, Vinohrady

4) Prostředky fondu jsou shromažďovány na zvláštním účtu vedeném u České Spořitelny. 
Náklady spojení s vedením účtu jakož i náklady spojené s účtováním o fondu nese 
zřizovatel a nejsou hrazeny z prostředků fondu.

5) O prostředcích uvolňovaných z fondu rozhoduje správní rada fondu v souladu s tímto 
statutem

6) V případě, že ke dni zániku fondu budou na účtu fondu finanční prostředky, rozhodne o 
jejich použití správní rada fondu. 

7) Správní rada fondu obešle nejpozději do 30 kalendářních dní po dni zániku fondu dárce 
s písemnou informací o použití prostředků.

III. Správní rada Fondu povšechného sboru
8) Prostředky fondu spravuje a o jejich užití v souladu s tímto statutem rozhoduje správní 

rada fondu. 
9) Správní rada je tříčlenná. Jednotliví členové jsou jmenováni takto: jeden člen je 

jmenován zřizovatelem fondu, jeden člen je jmenován předsednictvem synodu a jeden 
člen je jmenován Synodní radou ČCE, dále též jen navrhovatelé. 

10) Členství ve správní radě fondu vzniká ve chvíli podepsání pověřovací listiny pověřeným 
členem správní rady na jedné straně a Synodní radou respektive předsednictvem synodu 
respektive zřizovatelem fondu na straně druhé. 

11) Členství ve správní radě takto vzniká na dobu určitou jednoho roku.  
12) Členství ve správní radě zaniká písemnou rezignací člena, písemným odvoláním člena 

správní rady nebo úmrtím člena správní rady. Písemné odvolání musí být podáno 
nejméně dvěma z výše uvedených tří subjektů s právem jmenovat jednotlivé členy. 
V případě zániku členství ve správní radě jmenuje nového člena správní rady ten 
navrhovatel, který jmenoval člena, jehož členství zaniklo. 

13) Členové správní rady fondu nemají nárok na jakékoliv finanční plnění za práci 
vykonanou v rámci svého členství ve správní radě fondu.

IV. Tvorba Fondu povšechného sboru
14) Fond povšechného sboru je tvořen dary jednotlivých farních sborů nebo jednotlivců, 

fyzických nebo právnických osob.



V. Podmínky pro plnění z Fondu povšechného sboru 

15)Přímé platby dodavatelům. 
Základní předpoklady pro poskytnutí přímé platby poskytovateli plnění (služby, zboží) jsou 
následující:

a. Předmětná plnění jsou poskytovány v rámci akcí, schválených orgány povšechného sboru 
pro rok 2009, které měly být hrazeny z defraudovaných prostředků.

b. Povšechný sbor poskytne správní radě informace o celkovém zajištění financování takové 
akce a to zejména v případě, kdy přímá platba dodavateli z prostředků fondu pokryje jen 
část skutečných nákladů. Stejně tak poskytne povšechný sbor správní radě k nahlédnutí 
smlouvy na základě které bude dodávka uskutečněna. 

c. Správní rada fondu jednomyslně rozhodne o přidělení  prostředků na konkrétní projekt jakož 
i o její výši a uzavře s povšechným sborem darovací smlouvu, ve které bude jasně vymezen 
účel daru, výše daru a způsob platby, včetně čísla účtu a identifikace majitele účtu na který 
má být dar zaslán.

16)Platby na účet povšechného sboru 
Platby na účet povšechného sboru jsou poskytovány v případech, kdy prostředky takto uvolněné 
jsou dále rozesílány v malých částkách, takže by jejich účtování výrazně zatížilo zřizovatele fondu, 
dále v případech, kdy dodavatel, kterému by mělo být z takového daru byť jen částečně plněno, 
výslovně odmítne možnost úhrady za sjednané dílo nebo zboží formou platby z účtu Fondu 
povšechného sboru. Základní předpoklady pro poskytnutí platby na účet povšechného sboru jsou 
následující:

a. Předmětná plnění jsou poskytovány v rámci investic nebo darů, schválených orgány 
povšechného sboru pro rok 2009, které měly být hrazeny z defraudovaných prostředků.

b. Povšechný sbor poskytne správní radě informace o celkovém zajištění financování takové 
investice nebo daru a to zejména v případě, kdy dar z prostředků fondu pokryje jen část 
skutečných nákladů. Stejně tak poskytne povšechný sbor správní radě k nahlédnutí smlouvy 
na základě které bude dodávka uskutečněna. 

c. Správní rada fondu jednomyslně rozhodne o přidělení  prostředků na konkrétní projekt jakož 
i o její výši a uzavře s povšechným sborem darovací smlouvu, ve které bude jasně vymezen 
účel daru, výše daru a způsob platby, včetně stručného vysvětlení důvodu úhrady takto 
určené finanční částky na účet povšechného sboru.

17)Podmínky převodu prostředků
Disposiční právo k účtu fondu mají pouze členové správní rady zřizovatele. Podpisová práva jsou 
sjednána tak, že k jakémukoli převodu finanční částky na vrub účtu fondu je třeba písemný 
převodní příkaz podepsaný nejméně dvěma členy správní rady fondu

VI. Kontrola hospodaření s prostředky fondu
18) Kontrolu hospodaření s prostředky fondu provádí revizoři zřizovatele a revizoři 

povšechného sboru . Správní rada je povinna na vyžádání nejméně dvou revizorů 
předložit veškeré listinné materiály týkající se hospodaření fondu, účtování o pohybech 
na účtu fondu a účelu vynaložených finančních prostředků. 

19) Revizoři, vždy nejméně dva, mohou navrhovatelům navrhnout odvolání člena správní 
rady v případě, že zjistí osobní pochybení nebo zřizovateli pozastavení činnosti fondu 
v případě zjištění hrubého porušení povinností plynoucích právní radě ze statutu fondu.

 

Schváleno sborovým shromáždění FS ČCE Praha-Vinohrady, dne 29.3.2009
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