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ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
o postihové listině nadačního fondu

Správní rada schvaluje tuto postihovou listinu: 

Část I.

Obecná ustanovení
Bod 1.

(1) Tato postihová listina upravuje postup soudné komise a účastníků v soudném řízení a stanovuje tresty za 
některé skutky učiněné zaměstnanci, členy orgánů nadačního fondu, funkcionáři, členy správní rady, členy 
soudné komise a další osoby ve vztahu s nadačním fondem.

(2) V soudném řízení soudná komise projednává a rozhoduje spory a jiné právní věci a provádí výkon 
rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbá přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem 
chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno.

(3) V řízení postupuje soudná komise předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv 
byla co nejrychlejší a nejúčinnější a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich
účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto rozhodnutí musí být vykládána a používána tak, aby 
nedocházelo k jejich zneužívání. 

Bod 2.

(1) Jednání soudné komise se dělí na plenární a rozhodovací.

(2) Plenární jednání se uskuteční na základě žádosti navrhovatele či člena soudné komise. Plenární jednání 
slouží k provedení důkazů potřebných ke zjištění skutkového stavu.

(3) Plenárního jednání se účastní v případě sporu žalobce, obžalovaný, svědci pozvaní soudnou komisí a 
členové soudné komise revizora nevyjímaje. V ostatních věcech se plenárního jednání účastní navrhovatel či 
skupina navrhovatelů, svědci pozvaní soudnou komisí a členové soudné komise revizora nevyjímaje.

(4) Ten, kdo je přizván na jednání soudné komise, stává se účastníkem řízení.

(5) Účastník, kromě svědka, se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jejž si zvolí. Každý, kdo v řízení 
vystupuje jako zástupce účastníka, musí své oprávnění účastníka zastupovat doložit již při prvním úkonu, 
který ve věci učinil. Zástupcem účastníka nemůže být ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy 
zastoupeného.

(6) Rozhodovací jednání slouží k vynesení rozhodnutí soudné komise, děje se tajně, účastní se ho pouze 
členové soudné komise, revizora nevyjímaje.

Bod 3.

(1) Čin je zavrženíhodný, jen pokud jeho zavrženíhodnost byla tímto rozhodnutím stanovena dříve, než byl 
spáchán.

(2) Soudná komise v rozhodnutí sdělí, zda čin, pro který byl obžalovaný obžalován je zavrženíhodný a 
stanoví trest v mezích tohoto rozhodnutí.

(3) Obžalovaný může trvat na projednání případu před soudem, v takovém případě se řízení před soudnou 
komisí přeruší a soudná komise o tomto faktu informuje soud. Před soudem nadační fond zastupuje soudná 
komise.
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Bod 4.

(1) V rozhodnutí může udělit soudná komise tyto tresty:

a) pokuta;

b) ztráta odměny za práci pro nadační fond;

c) zákaz vykonání funkce na předem stanovenou dobu;

d) zákaz přijmutí nadačního příspěvku či zákaz zažádání o něj;

e) povinnost vrátit nadační příspěvek;

f) odvolání z funkce.

(2) Tresty uděluje, zmírňuje a odpouští soudná komise, která výsledky jednání sděluje řediteli n. f. a 
předsedovi správní rady neprodleně po okamžiku udělení.

(3) Poruší-li pachatel zároveň i zákony ČR, předá tyto informace soudná komise i orgánům v trestním řízení, 
a to ještě před vyřknutím rozsudku se strany soudné komise.

Část II.

Zavrženíhodné činy
Bod 5.

Kdo znemožní zvlášť hrubým způsobem jednání orgánů nadačního fondu, bude potrestán pokutou až do výše
15 000 Kč.

Bod 6.

(1) Kdo zpronevěří peněžité prostředky nadačního fondu, bude potrestán zákazem vykonání funkce na 
předem stanovenou dobu, ztrátou odměny za práci pro nadační fond a bude odvolán z funkce.

(2) Soudná komise může vyžadovat navrácení zpronevěřených peněžitých prostředí.

Bod 7.

(1) Pokud osoba, jež byl nadační příspěvek poskytnut v souladu se statutem nadačního fondu, nepoužije 
tento příspěvek v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, a ani přes výzvu nadační příspěvek 
nevrátí, může soudná komise rozhodnout o povinnosti tento příspěvek vrátit do 14 dnů.

(2) Pokud osoba, jež byl nadační příspěvek poskytnut v souladu se statutem nadačního fondu, nepoužije 
tento příspěvek v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, a ani přes rozhodnutí soudné 
komise nadační příspěvek nevrátí, bude potrestán pokutou až do výše dvojnásobku obdrženého nadačního  
příspěvku a zákazem přijímat nadační příspěvek či o něj žádat.

Část III.

Závěrečná ustanovení
Bod 8.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti následující den po dni přijetí.


