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ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY 
o změně vnitřního předpisu R-13/6-2019 o soudné komisi a 

souvisejících vnitřních předpisů 

ze dne 6. 5. 2021 

Správní rada přijímá toto rozhodnutí. 

 

 

Část I. 

Změna rozhodnutí správní rady o soudné komisi 

Vnitřní předpis R-13/6-2019 o soudné komisi se mění takto: 

 

Článek 1. 

V bodě 1. odst. 2 větě první se tečka nahrazuje textem „, Smlouvou o přidružených organizacích, jejími 

dodatky a doplňky a dalšími vnitřními předpisy nadačního fondu.“ 

 

Článek 2. 

V bodě 2. odst. 2  se za písm. a) vkládá nové písmeno b) ve znění: 

 „b) sekretariátem Centrální sekretariát nadačního fondu a přidružených organizací,“ 

Ostatní písmena se přeznačí. 

 

 

Článek 3. 

(1) Na konec nadpisu bodu 3. se vkládají slova „soudné komise“. 

(2) V bodě 3. odst. 3 se slova „ze Smlouvy“ nahrazují slovy „z vnitřních předpisů nadačního fondu“. 

(3) Na konec nadpisu bodu 3.a se vkládají slova „soudné komise“. 

(4) V bodě 3. odst. 1 písm. f) se slova „vnitřními předpisy nadačního fondu anebo přidružených 

organizací“ nahrazují slovy „dalšími smlouvami, jimiž mají být nadační fond nebo přidružené organizace 

vázány“. 

(5) Za bod 3.a se vkládá nový bod 3. b, který včetně nadpisu zní: 

„Bod 3.a Dodatečná působnost soudné komise 

(1) Soudná komise působí též jako odvolací orgán rozhodnutí vynesených kontrolními orgány 

přidružených organizací, určí-li tak přidružené organizace svými vnitřními předpisy. 

(2) Soudná komise vykonává též svou působnost ve věcech svěřených jí k rozhodnutí nebo 

posouzení vnitřními předpisy přidružených organizací. 

(3) Dodatečná působnost soudné komise podle tohoto bodu požívá zvláštní právní ochrany.“ 

(6) Dosavadní bod 3.b se stává bodem 3.c. 

 

Článek 4. 
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V bodě 3.c se za stávající odst. 3 vkládají nové odstavce 4 a 5 ve znění: 

„(4) Účastníci řízení nesmějí tvrdit skutečnosti, o nichž jsou přesvědčeni, že jsou nepravdivé. 

Nesmějí též popírat tvrzení dalších účastníků řízení, jsou-li přesvědčeni o jejich pravdivosti. 

(5) Porušení povinnosti pravdivosti se může účastník řízení dopustit nejen pozitivně nepravdivými 

tvrzeními, ale také vědomým potlačováním poznatků o podstatných skutečnostech. Účastníci řízení 

se mají zdržet všeho, co vede k zatemnění poznatků o skutečnostech, a nesmí se ve svých 

přednesech odchýlit od pravdy a mají povinnost se vyhnout neúplným, nepřesným a mnohoznačným 

výkladům.“ 

 

Článek 5. 

(1) V bodě 4. odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje a za písm. b) se vkládá nové písm. c) ve znění: 

„c) veřejné datové sítě, nebo“ 

Dosavadní písm. c) se stává písmenem d). 

(2) V bodě 4. odst. 1 písm. d) se slova „zaměstnanců nadačního fondu“ nahrazují slovy „prověřených 

pracovníků nadačního fondu“. 

(3) V bodě 4. se za odst. 1 vkládá nový odstavec 2 ve znění: 

„(2) Doručení písemnosti prostřednictvím veřejné datové sítě se považuje za doručení do vlastních 

rukou adresáta.“ 

Dosavadní odst. 2 se stává odstavcem 3. 

(4) Nadpis bodu 5. nově zní: 

„Bod 5. Neúčinnost doručení, nemožnost doručení a odepření přijetí písemnosti“ 

(5) V bodě 5 se za stávající odst. 2 vkládá nový odstavec 3 ve znění: 

„(3) Doručení prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu je neúčinné, jestliže se 

písemnost zaslaná na elektronickou adresu vrátila soudné komisi jako nedoručitelná nebo jestliže 

adresát do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil soudné komisi její přijetí datovou zprávou.“ 

 

Článek 6. 

(1) V bodě 9. se za odst. 3 vkládá nový odstavce 4 ve znění: 

„(4) Soudná komise zahájí soudné řízení podle bodu 3.b na základě návrhu podaném osobami 

zmocněnými vnitřními předpisy přidružených organizací nebo osobou, jež byla v téže věci 

účastníkem řízení u orgánu přidružené organizace.“ 

Stávající odst. 4 se stává odstavcem 5. 

(2) V bodě 9. odst. 5 se slovo „vyvolí“ nahrazuje slovem „určí“. 

(3) V bodě 10. odst. 3 větě za středníkem se za slova „soudné komise“ vkládá slovo „bezodkladně“. 

 

Článek 7. 

Za bod 10. se vkládají nové body 10.a a 10.b, které včetně nadpisů znějí: 

„Bod 10.a Zatímní opatření 

(1) Obsahuje-li návrh na zahájení soudného řízení žádost o vydání zatímního opatření, rozhodne 

předseda soudné komise nejpozději v den určení garanta případu o jeho připuštění. Může také 

stanovit, že zatímní opatření bude trvat jen po určenou dobu. 

(2) Připustí-li předseda soudné komise návrh zatímního opatření, bezprostředně o tom obeznámí 

účastníky řízení. 

(3) Žádost o vydání zatímního opatření obsahuje důvody, z nichž má být zatímní opatření vydáno, a 
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návrh konkrétního zatímního opatření. 

(4) Zatímní opatření má písemný charakter a formu zatímního opatření podle bodu 26.b tohoto 

rozhodnutí. Zmínka o vydání zatímního opatření se uvede do spisu. 

(5) Zatímní opatření pozbývá platnosti a závaznosti dnem vydání rozhodnutí soudné komise nebo 

rozhodnutí o výroku soudné komise, anebo dnem uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí soudné 

komise. 

 

Bod 10.b Vykonavatelnost zatímního opatření 

(1) Opatření, kterým bylo nařízeno zatímní opatření, je vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k 

vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost. 

(2) K vykonání zatímního opatření poskytnou účastníci řízení veškerou možnou součinnost.“ 

 

Článek 8. 
(1) Za bod 11. se vkládá nový bod 11.a, který včetně nadpisu zní: 

„Bod 11.a 
(1) Souhlasí-li s tím obě strany sporu a předseda soudné komise, může o případech, k nimž je 

vydáváno rozhodnutí o výroku sodné komise podle bodu 25. tohoto rozhodnutí, rozhodnout garant 

případu sám bez nařízení rozhodovacího jednání; v takovém případě není porada s ostatními členy 

soudné komise vyžadována. 

(2) Proti rozhodnutí o výroku soudné komise vydaném samostatně garantem případu podle 

předchozího odstavce je možné podat do 7 dnů od jeho vydání odvolání na e-mailovou adresu 

revizora. Je-li podáno odvolání podle věty předchozí a v souladu s odstavcem následujícím, je 

předsedou soudné komise vždy přijato. 

(3) Oprávněným žadatelem o odvolání podle předchozího odstavce je osoba uvedená v bodu 28. 

odst. 1 písm. a) až d). 

(4) Nerozhodne-li garant případu o případu i přes souhlas stran sporu a předsedy soudné komise do 3 

dnů od ukončení plenárního jednání, nařídí předseda soudné komise rozhodovací jednání tak, aby se 

konalo nejpozději poslední den lhůty určené pro rozhodnutí soudné komise; rozhodnutí o výroku 

soudné komise schválí soudná komise v rozhodovacím jednání, přičemž právo na odvolání podle 

odst. 2 zůstává nedotčeno.“ 

(2) V bodu 28. odst. 1 se na konec textu písm. d) doplňuje tečka.“ 

 

Článek 9. 
Za bod 11.a se vkládá nový bod 11.b, který včetně nadpisu zní: 

„Bod 11.b Sloučení případů a vyloučení části případu k samostatnému řízení 
(1) V zájmu hospodárnosti soudného řízení může předseda soudné komise, přistoupit ke společnému 

soudnému řízení v případech, které skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků. Byli-li již 

k slučovaným případům určeni jejich garanti, lze přistoupit ke společnému soudnému řízení pouze s 

jejich souhlasy. 
(2) Jsou-li v návrhu na zahájení řízení uvedeny věci, které se ke spojení nehodí, nebo odpadnou-li 

důvody, pro které byly případy předsedou soudné komise spojeny, může předseda soudné komise 

část případu vyloučit k samostatnému řízení. Byl-li již k případu určen jeho garant, lze vyloučit část 

případu k samostatnému řízení pouze s jeho souhlasem.“ 
 

Článek 10. 

Za bod 3.a se vkládá nový bod 3.b, který včetně nadpisu zní: 

„Bod 18.a Využití opatření garantem případu a předsedajícím 

Během plenárního jednání i mimo něj v rámci případu může garant případu a z jeho pověření 

předsedající vydávat opatření za účelem uvedeným v bodu 12. odst. 3. Tato opatření mají právní 

účinek a řídí se body 26.b až 26.d tohoto rozhodnutí. Při vydávání opatření dbá daný člen soudné 
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komise, aby jednání probíhalo důstojně a nerušeně a aby věc mohla být úplně, spravedlivě a bez 

průtahů projednána.“ 

 

Článek 11. 

(1) V bodě 24. odst. 1 zní: 

„(1) Rozhodnutí soudné komise schvaluje soudná komise k případu podle bodu 3. odst. 1 písm. a), 

b), d) a f), bodu 3 odst. 3, bodu 3.a odst. 1 písm. a), b), e) a f), bodu 3.a odst. 2 až 4 a bodu 3.b odst. 

2 tohoto rozhodnutí, nestanoví-li správní rada v rozhodnutí jinak.“ 

(2) V bodě 24. odst. 4 se tečka nahrazuje textem „, a jedná-li se o rozhodnutí soudné komise vydané v její 

rozšířené nebo dodatečné působnosti podle bodu 3.a a 3.b tohoto rozhodnutí, i pro všechny zaměstnance 

přidružených organizací, orgány zřízené podle Smlouvy, její členy a orgány přidružených organizací a jejich 

členy.“ 

(3) V bodě 24. se za odst. 4 vkládá nový odstavec 5 ve znění: 

„(5) Rozhodnutí soudné komise, který již nelze napadnout nařízením nového projednání, je platné a 

účinné.“ 

(4) V bodu 25. odst. 1 se slova „a bodu 3 odst. 2 tohoto rozhodnutí“ nahrazují textem „, bodu 3 odst. 2, bodu 

3.a odst. 1 písm. c) a d) a bodu 3.b odst. 1 tohoto rozhodnutí.“ 

(5) V bodu 25. odst2 se za větu první vkládá věta druhá ve znění: 

„Kroky vedoucí k doručení jsou vykonány neprodleně po schválení rozhodnutí o výroku soudné 

komise.“ 

(6) V bodu 25. se za odst. 4 vkládají nové odstavce 5 a 6 ve znění: 

„(5) Jakmile soudná komise schválí rozhodnutí o výroku soudné komise, je jím vázána. 

(6) Rozhodnutí o výroku soudné komise, který již nelze napadnout odporem nebo nařízením nového 

projednání, je v právní moci.“ 

 

Článek 12. 

Za bod 26 se vkládají nové body 26.a až 26.d, které včetně nadpisů a označení nové části IV. zní: 

„Oddíl 4. 

Průběh opakovaného soudného řízení 

Bod 26.a Soudné řízení v oblasti zavrženíhodných činů 

(1) Soudná komise rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím o vině a trestu, které jsou vydány 

podle zvláštního vnitřního předpisu3). 

(2) Odvolání lze odmítnout pouze tehdy, nebylo-li podáno v řádné lhůtě. 

(3) Soudná komise projednává odvolání jako nový případ. K takovému případu vydá posléze 

rozhodnutí o výroku soudné komise, kterým: 

a) rozhodnutí o vině a trestu v celém rozsahu potvrdí, nebo 

b) určí, zda se zavrženíhodný čin stal a jaký trest má být udělen odlišně od zmocněncem 

vydaného rozhodnutí o vině a trestu. 

(4) Zmocněnec, jenž vydal rozhodnutí o vině a trestu, proti němuž bylo odvolání podáno, je povinen 

předložit spis k případu garantu případu bezodkladně po jeho určení. 

(5) Garantem případu nemůže být určen člen soudné komise, který coby zmocněnec vydal 

rozhodnutí o vině a trestu, proti kterému je v daném případu podáno odvolání. 
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Část IV. 

Opatření soudné komise 

Bod 26.a Opatření soudné komise 

(1) Opatřením soudné komise se provádějí činnosti, které vedou k plynulému a řádnému jednání 

soudné komise a k vydání rozhodnutí soudné komise nebo rozhodnutí o výroku soudné komise. 

(2) Opatření soudné komise vydává garant případu, s jeho souhlasem nebo na jeho pokyn poté 

předsedající. 

(3) Opatření mají ústní nebo písemnou formu. Opatření se vždy uvádějí do spisu. 

 

Bod 26.b Předmět opatření soudné komise 

(1) Opatřením soudné komise může být účastníkovi řízení uloženo zejména, aby 

a) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze 

závažných důvodů nepracuje; 

b) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudné komise; 

c) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; 

d) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel, 

e) složil peněžitou částku soudné komisi podle 31.a tohoto rozhodnutí, 

f) doložil soudné komisi listinný důkaz nebo 

g) ozřejmil soudné komisi situaci, která je rozhodná pro vydání rozhodnutí soudné komise nebo 

rozhodnutí o výroku soudné komise. 

(2) Garant případu může činit další potřebná opatření, jejichž cílem je splnění účelu jednání. 

(3) Opatření podle odst. 1 písm. a) až d) může být předmětem pouze zatímního opatření podle bodu 

10.a tohoto rozhodnutí. 

 

Bod 26.c Právní moc opatření soudné komise 

(1) Opatření soudné komise jsou od počátku vykonavatelné a vymahatelné. 

(2) Opatření soudné komise se sdělují všem účastníkům soudného řízení; nebyly-li všem účastníků 

řízení řádně sděleny, nemá to za následek ztrátu jejich vykonavatelnosti, ledaže se jedná o účastníka 

řízení, jemuž se opatřením ukládá povinnost. 

(3) Účastníci řízení jsou povinny řídit se opatřeními soudné komise. 

(4) Orgány nadačního fondu a přidružených organizací mají povinnost poskytovat součinnost při 

výkonu opatření.“ 

 

Ostatní části rozhodnutí se chronologicky přeznačí. 

 

Článek 13. 

(1) V bodu 25. odst. 1 se za stávající písm. a) vkládá nové písmeno b) ve znění: 

„b) přípustnost nařízení nového projednávání,“ 

Následující písmena se přeznačí. 

(2) V bodu 27. písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za celé písmeno se vkládá nové písmeno b) ve znění: 

„b) nařízení nového projednávání, a“ 
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Dosavadní písm. b) se stává písmenem c). 

(3) Za bod 29. se vkládá nový bod 29.a, který včetně nadpisu zní: 

„Bod 29.a Nařízení nového projednávání 

(1) Návrh na nařízení nového projednání je možno podat předsedovi soudné komise, nesouhlasí-li 

zjevně navrhovatel opravného prostředku s obsahem rozhodnutí o výroku soudné komise. 

(2) O přípustnosti návrhu na nařízení nového projednání řízení rozhoduje soudná komise na svém 

mimořádném jednání. 

(3) Je-li návrhu na nové projednávání soudnou komisí vyhověno, projednává případ nově ten orgán, 

který o téže věci rozhodoval v první instanci a není-li takového, ten orgán, kterého tím zmocní 

vnitřní předpisy přidružených organizací. 

(4) Návrh na nařízení nového projednávání je přípustný pouze u rozhodnutí soudné komise nebo 

rozhodnutí o výroku soudné komise učiněných soudnou komisí v její dodatečné působnosti podle 

bodu 3.b tohoto rozhodnutí.“ 

 

Článek 14. 

(1) V bodě 10. odst. 2 písm. c) se slovo „jednoznační“ nahrazuje slovem „jednoznačný“. 

(2) V bodě 10. odst. 2 se za písm. d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

 „e) souhlas s tímto vnitřním předpisem,“ 

Dosavadní písmeno e) se stává písmenem f). 

(2) Za bod 31. se vkládá nový bod 31.a, který včetně nadpisu zní: 

„Bod 31.a Navýšení nákladů řízení 

(1) Narušuje-li účastník řízení soustavně nebo nadmíru hrubě pořádek a kázeň na jednání soudné 

komise a bylo-li mu již uděleno napomenutí, může předsedající nebo garant případu rozhodnout o 

zvýšení nákladů řízení jemu vzniklých až o 250 Kč. 

(2) Navýšení nákladů řízení může nařídit garant případu též tehdy, odmítne-li účastník řízení řídit se 

opatřeními podle bodu 26.b odst. 1 a 2. 

(3) Pro navýšené náklady řízení se použije přiměřeně bod 35.a. 

(4) Je-li to účelné a rozhodne-li tak garant případu, náklady řízení nařízené podle tohoto bodu je 

účastník řízení povinen uhradit do 3 dnů od jejich nařízení k rukám předsedy soudné komise, 

odmítne-li, postupuje se podle bodu 35.a odst. 6. 

(5) Informace o nařízení navýšení nákladů řízení se uvede do spisu.“ 

 

Článek 15. 

(1) V bodu 23. odst. 1 písm. c) se slovo „odložit“ nahrazuje slovem „přerušit“. 

(2) V bodu 39. odst. 2 písm. d) se za slovo „účastníka“ vkládá slovo „řízení“. 

(3) V bodu 33. odst. 2 se na konec textu doplňuje věta „Důvody pro toto rozhodnutí se uvedou do spisu.“ 

(4) V bodu 34. odst. 3 se za písm. a) vkládá nové písmeno b) ve znění: 

„b) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,“ 

Následující písmena se přeznačí. 

(5) V bodu 37. se za slovo „dnem“ vkládá slovo „nabytí“. 

(6) Poznámky pod čarou znějí: 

„Poznámky pod čarou: 

1) Vnitřní předpis R-6/4-2019 o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů nadačního 

fondu, jakož i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem 
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2) Vnitřní předpis R-8/4-2019 o postihové listině 

3) SME-5/2-2021 Směrnice o zmocněncích soudné komise k řešení zavrženíhodných činů“ 

 

Článek 16. 

(1) Na konec nadpisu části VIII. se vkládají slova „a náklady řízení“. 

(2) V bodu 35. odst. 2 se za slovo „poplatky“ vkládá text „, náhrady nákladů řízení“ 

(3) Za bod 35. se vkládá nový bod 35.a, který včetně nadpisu zní: 

„Bod 35.a Náklady řízení 

(1) Náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně jednacího 

poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, odměna relátorům a 

náhrada za daň z přidané hodnoty. 

(2) Je-li to účelné pro potřeby soudné komise, rozhodne předseda soudné komise u daného případu o 

vyčlenění jednacích poplatků z nákladů řízení a informuje o tom účastníky řízení; stane-li se tak, 

hradí se jednací poplatky přednostně a do 3 dnů od rozhodnutí o jejich vyčlenění. Tato skutečnost se 

uvede do spisu. 

(3) Každý účastník platí náklady řízení, které vznikají jemu osobně, a náklady svého zástupce. 

(4) Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soudná komise náhradu nákladů potřebných k 

účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. 

(5) O povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soudná komise bez návrhu v rozhodnutí soudné 

komise nebo v rozhodnutí o výroku soudné komise; náhrada nákladů řízení je účastníkem řízení 

splatná do 3 dnů od její nařízení k rukám předsedy soudné komise. 

(6) Odmítne-li účastník řízení náklady řízení uhradit, zahájí předseda soudné komise soudné řízení 

pro spáchání zavrženíhodného činu. Náklady na toto řízení nese účastník řízení, který odmítl náklady 

řízení uhradit.“ 

(4) V bodu 36. se odst. 1 uvozuje a za něj se vkládají nové odstavce 2 a 3 ve znění: 

„(2) Poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti. Nezaplacením jednacího poplatku má právo 

soudná komise odmítnout činit další kroky v soudném řízení. 

(3) Ve výjimečném případě může předseda soudné komise přiznat účastníkovi zčásti osvobození od 

jednacích poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka. Tato skutečnost se uvede i s odůvodněním do 

spisu.“ 

 

 

Článek 17. 

(1) V příloze č. 2 položce 1 se částka „200 Kč“ nahrazuje částkou „250 Kč“, částka „1 000 000 Kč“ 

nahrazuje částkou „500 000 Kč“ a hodnota „3 %“ hodnotou „1,25 %“. 

(2) V příloze č. 2 se za položku 3 vkládá nová položka 3a ve znění: 

„Položka 3a 

 

Za návrh o nařízení nového projednávání 250 Kč“ 

(3) V příloze č. 2 se za položku 5 vkládá nová položka 5a ve znění: 

„Položka 5a 

 

Za přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve 

formě protokolu za každou i započatou stránku 
100 Kč“ 

 



 HRAD KÁCOV – nadační fond R-4/6-2021n 
 

 

Článek 18. Přechodná ustanovení 

(1) Případy podané soudné komisi k rozhodnutí přede dnem nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí se povedou 

podle tohoto rozhodnutí ve znění účinném v den nabytí platnosti tohoto rozhodnutí. 

(2) Do doby úpravy vnitřních předpisů v oblasti zápisů o předání peněžních prostředků funkcionářům 

nadačního fondu se o předávání peněžních prostředků k rukám předsedy soudné komise vždy vyhotoví 

průkazný zápis, který bude vystaven ve dvou kopiích pro plátce a příjemce peněžních prostředků. Peněžní 

prostředky se bezodkladně zaúčtují. 

 

 

Část I. 

Změna rozhodnutí správní rady o postihové listině 

Vnitřní předpis R-13/6-2019 o postihové listině se mění takto: 

Článek 19. 

Název vnitřního předpisu zní: 

 „ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY 
o postihové listině nadačního fondu a přidružených 

organizací“ 
 

Článek 20. 

(1) Bod 1. odst. 1 zní: 

„(1) Toto rozhodnutí stanovuje tresty za některé skutky učiněné zaměstnanci a členy orgánů 

nadačního fondu, funkcionáři nadačního fondu a přidružených organizací, členy orgánů zřízených 

podle Smlouvy o přidružených organizací, členy přidružených organizací a členy orgánů a 

zaměstnanci přidružených organizací, členy správní rady, členy soudné komise, účastníky soudného 

řízení a další osoby ve vztahu s nadačním fondem a přidruženými organizacemi.“ 

(2) Za bod 2. se vkládají nové body 2.a, 2.b a 2.c, které včetně nadpisů znějí: 

„Bod 2.a Beztrestnost 

Zavrženíhodný čin nemůže páchat ten, kdo není trestně odpovědný, nebo komu byla rozhodnutím 

soudu pravomocně omezena svéprávnost. 

 

Bod 2.b Promlčení 

Soudné řízení pro spáchání zavrženíhodného činu lze zahájit nejpozději následující den po dni, kdy 

uplyne doba 5 let ode dne jeho spáchání. 

 

Bod 2.c Přiměřenost trestů 

Tam, kde postačí uložení trestu pachatele méně postihující, nesmí být uložen trest pro pachatele 

citelnější.“ 

(3) V bodu 3. odst. 1 písm. c) se slovo „vykonání“ nahrazuje slovem „vykonávání“. 

(4) V bodě 3. se za před dosavadní odst. 2 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
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 „(3) Odvoláním z funkce se rozumí: 

a) zákaz vykonávání pracovní pozice, při jejímž výkonu se osoba zavrženíhodného činu 

dopustila, 

b) nařízení nadačnímu fondu a přidružené organizaci k rozvázání pracovního poměru s osobou, 

která se zavrženíhodného činu dopustila, nebo 

c) okamžité odvolání z funkce člena správní rady, člena statutárního orgánu přidružené 

organizace, vedoucího Centrálního sekretariátu nebo jiného vedoucího pracovníka 

sekretariátu, člena revizní komise, člena rozhodčí komise, člena soudné komise, člena 

dalších kontrolních orgánů přidružených organizací, revizora, anebo člena dalších orgánů 

nadačního fondu a přidružených organizací, za jejíž výkon náleží takovému členovi peněžní 

odměna (tj. mzda a další náhrady).“ 

(5) Za bod 3. se vkládají nové body 3.a a 3.b ve znění: 

„Bod 3.a Stanovování trestů 

(1) Soudná komise stanovuje tresty s přihlédnutím k majetkovým poměrům pachatele, jeho 

rodinnému zázemí, jeho chování, pravděpodobnosti jeho nápravy a následkům zavrženíhodného 

činu. 

(2) Je nepřípustné za jeden zavrženíhodný čin stanovit trest, který nabyl právní moci, podle této 

postihové listiny vícekrát. 

(3) Dozná-li se pachatel k zavrženíhodnému činu, udělí soudná komise trest mírnější; horní hranice 

trestů se v tomto případě snižují na polovinu hodnot zde stanovených a dolní hranice na čtvrtinu 

hodnot zde stanovených. 

(4) Spáchá-li pachatel více zavrženíhodných činů, udělí se mu trest ne vyšší než odpovídající součtu 

horních hranic všech spáchaných trestů. 

(5) Trest podle bodu 3. odst. 1 písm. a) soudná komise neuloží, je-li zřejmé, že by byl nedobytný. 

 

Bod 3.a Kontrola výkonu trestů 

(1) Výkonu trestů podle tohoto rozhodnutí kontrolují nezávisle na sobě orgány nadačního fondu a 

přidružených organizací v součinnosti se soudnou komisí. 

(2) Pokuty udělené podle tohoto rozhodnutí jsou splatné dnem určeným v rozhodnutí o výroku 

soudné komise. V tomto rozhodnutí může soudná komise určit, že se pokuta platí postupně a 

průběžně. Úroky z pokut nejsou přípustné. 

(3) Nemůže-li odsouzený hradit uloženou pokutu, může požádat soudnou komisi o prominutí nebo 

zmírnění trestu, soudná komise o tomto rozhodne na svém mimořádném jednání usnesením. 

(4) Odmítne-li odsouzený hradit uloženou pokutu, bude vymáhána exekucí.“ 

 

Článek 21. 
(1) V bodě 3. odst. 1 písm. b) se středník nahrazuje textem „ nebo přidruženou organizaci;“ 

(2) V bodě 3. se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3 ve znění: 

„(3) Ztrátou odměny za práci pro nadační fond nebo přidruženou organizaci se rozumí: 

a) ztráta nároku na finanční odměnu (tj. mzda a další náhrady) za práci vykonanou pro 

nadační fond nebo přidruženou organizaci na základě smluvního pracovního vztahu 

nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na dobu ode dne spáchání 

zavrženíhodného činu, nejdéle však po dobu zde maximálně stanovenou u 

konkrétních zavrženíhodných činů; byla-li odměna za práci již vyplacena, nařídí 

soudná komise její vrácení; nebo 
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b) povinnost zaplatit nadačnímu fondu nebo přidružené organizaci peněžní částku 

rovnající se souhrnu částek finančních odměn (tj. mzdy a dalších náhrad) 

vyplacených osobě, která spáchala zavrženíhodný čin, nadačním fondem nebo 

přidruženou organizací za práci vykonanou pro nadační fond nebo přidruženou 

organizaci na základě smluvního pracovního vztahu nebo dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr za dobu maximálně stanovenou u konkrétních 

zavrženíhodných činů; tuto povinnost nařídí pouze tehdy, jestliže k nápravě 

zavrženíhodného činu nedostačuje ztráta nároku na finanční odměnu podle písm. 

b).“ 

Ostatní odstavce se přeznačí. 

(3) V přeznačeném bodě 3. odstavec 4 zní: 

„(4) Tresty uděluje, zmírňuje a odpouští k případu určený zmocněnec soudné komise k řešení 

zavrženíhodných činů, který výsledné rozhodnutí o vině a trestu sděluje řediteli n. f., předsedovi 

správní rady nadačního fondu a předsedovi soudné komise neprodleně po jeho vydání. V odvolacím 

řízení je k udělení, zmírnění a odpouštění trestů příslušná soudná komise.“ 

 

Článek 22. 

(1) Za bod 4. se vkládají nové body 4.a a 4.b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou znějí: 

„Bod 4.a Zamlčení podstatných okolností v soudném řízení nebo jejich lživá interpretace 

Kdo jako účastník soudného řízení uvede nepravdu nebo záměrnou lež o okolnosti, která má 

podstatný význam pro rozhodnutí soudné komise nebo rozhodnutí o výroku soudné komise, nebo 

takovou okolnost zamlčí, bude potrestán pokutou až do výše 5 000 Kč a zákazem vykonávání funkce 

člena soudné komise po dobu až 2 let. 

 

Bod 4.b Nerespektování soudného řízení 

Kdo jako účastník soudného řízení nerespektuje soudné řízení do té míry, že 

a) se neřídí opatřeními podle bodu 26.b odst. 1 písm. a) až d) zvláštního vnitřního předpisu1, 

b) se neřídí opatřeními podle bodu 26.b odst. 1 písm. e) až g) a odst. 2 zvláštního vnitřního 

předpisu1, 

c) odmítne uhradit pokutu podle bodu 31.a odst. 3 zvláštního vnitřního předpisu1, nebo 

d) odmítne uhradit náklady řízení podle bodu 35.a odst. 6 zvláštního vnitřního předpisu1, 

bude potrestán pokutou do výše 10 000 Kč, jedná-li se o zavrženíhodný čin podle písm. b) až d) 

tohoto bodu, nebo pokutou ve výši 5 000 Kč až 25 000 Kč a ztrátou odměny za práci pro nadační 

fond po dobu až 6 měsíců, jedná-li se o zavrženíhodný čin podle písm. a) tohoto bodu. 

---------- 

Poznámky pod čarou: 

1) Vnitřní předpis R-13/6-2019 o soudné komisi“ 

(2) V bodu 5 se za slova „nadačního fondu“ vkládají slova „a přidružených organizací“. 

(3) V bodu 8. se slovo „potrestán“ nahrazuje slovem „potrestána“. 

(4) V bodu 8. umístěném v části III. se odst. 1 uvozuje a za něj se vkládá nový odstavec 2 ve znění: 

„(2) Toto rozhodnutí je směrnicí.“ 

 

Článek 23. 
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(1) Za bod 5. se vkládá nový bod 5.a, který včetně nadpisu zní: 

„Bod 5.a Porušení vnitřních předpisů nadačního fondu a přidružených organizací 
(1) Kdo v důsledku své činnosti 

a) zmaří výkon rozhodnutí orgánů nadačního fondu, přidružených organizací nebo výkon 

usnesení Skupiny vysokých představitelů, 
b) zneužije svého postavení k zabránění plnění povinností vyplývajících z vnitřních předpisů 

nadačního fondu, vnitřních předpisů přidružených organizací nebo směrnic, nebo 
c) nesplní povinnost uloženou vnitřními předpisy nadačního fondu, vnitřními předpisy 

přidružených organizací nebo směrnicemi, 
bude potrestán pokutou až do výše 1 000 Kč, popř. odvoláním z funkce, při jejímž výkonu se 

zavrženíhodného činu dopustil, a zákazem vykonávání této funkce na nejvýše 6 měsíců. 

(2) Kdo jednáním podle odstavce 1 prokazatelně způsobí škodu alespoň 50 000 Kč, bude potrestán 

pokutou ve výši 25 000 Kč až 100 000 Kč, odvoláním z funkce, při jejímž výkonu se 

zavrženíhodného činu dopustil, zákazem vykonávání této funkce na nejvýše 2 roky a ztrátou odměny 

pro nadační fond za nejvýše 6 kalendářních měsíců. 

(3) Kdo jednáním podle odstavce 1 prokazatelně způsobí škodu alespoň 1 000 000 Kč, bude 

potrestán pokutou ve výši 500 000 Kč až 2 000 000 Kč, odvoláním z funkce, při jejímž výkonu se 

zavrženíhodného činu dopustil, zákazem vykonávání této funkce na nejvýše 5 let a ztrátou odměny 

pro nadační fond za nejvýše 12 kalendářních měsíců.“ 

(2) V bodě 6. odst. 1 se slova „na předem stanovenou dobu“ nahrazují textem „, při jejímž výkonu 

se zavrženíhodného činu dopustil, na nejvýše 6 let,“ a slova „bude odvolán z funkce“ se nahrazují 

slovy „odvoláním z funkce“. 

 

Článek 24. 

(1) Nadpis bodu 1. zní: „Bod 1. Působnost rozhodnutí“ 

(2) Nadpis bodu 2. zní: „Bod 2. Definice zavrženíhodného činu“ 

(3) Nadpis bodu 3. zní: „Bod 3. Tresty“ 

(4) Nadpis bodu 4. zní: „Bod 4. Hrubé nebo opakované narušení pořádku na jednání soudného řízení“ 

(5) Nadpis bodu 5. zní: 

„Bod 5. Znemožnění jednání orgánů nadačního fondu a přidružených organizací“ 

(6) Nadpis bodu 6. zní: „Bod 6. Zpronevěření peněžních prostředků nadačního fondu“ 

(7) Nadpis bodu 7. zní: „Bod 7. Klamavé vydání e-mailové adresy revizora“ 

(8) Nadpis bodu 8. zní: „Bod 8. Zavrženíhodné činy v oblasti nadačních příspěvků“ 

(9) Nadpis bodu 8. umístěného v části III. zní: „Bod 9. Účinnost a dodatečná ustanovení“ 

 

Část III. 

Změna rozhodnutí správní rady o odměnách za práci pro nadační 
fond 

Vnitřní předpis R-1/1-2018 o odměnách za práci pro nadační fond se mění takto: 

 

Článek 25. 

Za bod 13.b se vkládá nový bod 13.c, který včetně nadpisu zní: 

„Bod 13.c Odlišný výměr platového ohodnocení relátora 

(1) Určí-li tak daná pracovní smlouva, nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr, může být 

odměna revizora na rozdíl od pevně stanovené částky na základě stálé pracovní doby vázána na 
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počet a druhy provedených výkonů. 

(2) V případě uvedeném v odst. 1 pracovní smlouva nebo dohoda o práci konané mimo pracovní 

poměr se stanoví za jednotlivé výkony: 

a) za zajištění důkazu – 20 Kč 

b) za zajištění opisu rozhodnutí soudné komise a rozhodnutí o výroku soudné komise – 30 Kč 

c) za vyhotovení kopie spisu (za každou i započatou stránku) – 2 Kč 

d) za přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu za každou i 

započatou stránku – 80 Kč 

(3) Nad rámec výkonů podle předchozího odstavce může být relátorovi také stanoven počet 

týdenních hodin, které jsou hrazeny pevně stanovenou částkou, která se pohybuje v rozmezí 

minimálně dvojnásobku základu mzdy a maximálně trojnásobku základu mzdy za jednu hodinu. 

(4) Na určení mzdového ohodnocení relátora podle tohoto bodu a podle bodu 13. odst. 1 se podílí 

kromě ředitele n. f. také revizor nadačního fondu.“ 

 

Část IV. 

Změna rozhodnutí správní rady o prověřených pracovnících 
nadačního fondu 

Vnitřní předpis R-15/6-2019 o prověřených pracovnících nadačního fondu se mění takto: 

Článek 26. 

(1) V bodě 3. odstavec 2 zní: 

„(2) Žadatel o status II. stupně musí k jeho získání dále předložit osvědčení o splnění testu základní 

obecné znalosti s více než 75 % úspěšností.“ 

(2) V bodě 3. odstavec 4 zní: 

„(4) Vzory prohlášení a náplň testů připravuje Centrální sekretariát.“ 

(3) Nadpis části III. označené jako část VII., zní: 

„Část III. 
Závěrečná ustanovení“ 

(4) V bodě 6. odst. 2 se za slovo „rozhodnutí“ vkládá slovo „bylo“ a na konec odstavce se doplňuje tečka. 

 

Část V. 

Závěrečná ustanovení 

Článek 27. 

(1) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021. 

(2) Toto rozhodnutí bylo schváleno správní radou dne 6. 5. 2021. 

(3) Toto rozhodnutí je směrnicí. 

 


