
HRAD KÁCOV – nadační fond R-8/4-2019

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
o postihové listině nadačního fondu
ve znění R-8/4-2019z, R-14/6-2019n a R-3/1-2020n

Správní rada schvaluje tuto postihovou listinu: 

Část I.

Obecná ustanovení
Bod 1.

(1) Toto rozhodnutí stanovuje tresty za některé skutky učiněné zaměstnanci, členy orgánů nadačního fondu, 
funkcionáři, členy správní rady, členy soudné komise, účastníky soudného řízení a další osoby ve vztahu s 
nadačním fondem.

(2) Tresty dle tohoto rozhodnutí uděluje soudná komise.

Bod 2.

(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.

Bod 3.

(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 činným v 
trestním řízení, a to ještě před vyřknutím rozsudku ze strany soudné komise.

Část II.

Zavrženíhodné činy
Bod 4.

Kdo narušuje soustavně nebo nadmíru hrubě pořádek a kázeň na jednání soudné komise opakovaně, bude 
potrestán pokutou až do výše 5 000 Kč.



HRAD KÁCOV – nadační fond R-8/4-2019

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.

Kdo klamavě vydává jakoukoli e-mailovou adresu za e-mailovou adresu revizora nadačního fondu, bude 
potrestán pokutou až do výše 2 500 Kč.

Bod 8.

(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.


