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ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
o postihové listině nadačního fondu a přidružených
organizací
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. Působnost rozhodnutí
(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) Tresty dle tohoto rozhodnutí uděluje soudná komise.
Bod 2. Definice zavrženíhodného činu
(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 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.
Bod 3. Tresty
(1) V rozhodnutí může udělit soudná komise tyto tresty:
a) pokuta;

b) ztráta odměny za práci pro nadační fond nebo přidruženou organizaci;
c) zákaz vykonávání funkce na předem stanovenou dobu;
d) zákaz přijmutí nadačního příspěvku či zákaz zažádání o něj;
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e) povinnost vrátit nadační příspěvek;
f) odvolání z funkce.
(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 konkretních zavrženíhodných činů; byla-li odměna za práci již
vyplacena, nařídí soudná komise její vrácení; nebo

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).
(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).
(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.
(5) 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.
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 zavrženíhodných činů.
(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
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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.

Část II.
Zavrženíhodné činy
Bod 4. Hrubé nebo opakované narušení pořádku na jednání soudného řízení
Kdo narušuje soustavně nebo nadmíru hrubě pořádek a kázeň na jednání soudné komise opakovaně, bude
potrestán pokutou až do výše 5 000 Kč.
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.
Bod 5. Znemožnění jednání orgánů nadačního fondu a přidružených organizací
Kdo znemožní zvlášť hrubým způsobem jednání orgánů nadačního fondu a přidružených organizací, bude
potrestán pokutou až do výše 15 000 Kč.
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.
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(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.
Bod 6. Zpronevěření peněžních prostředků nadačního fondu
(1) Kdo zpronevěří peněžité prostředky nadačního fondu, bude potrestán zákazem vykonání funkce, při
jejímž výkonu se zavrženíhodného činu dopustil, na nejvýše 6 let, ztrátou odměny za práci pro nadační fond
a odvoláním z funkce.
(2) Soudná komise může vyžadovat navrácení zpronevěřených peněžitých prostředí.
Bod 7. Klamavé vydání e-mailové adresy revizora
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. Zavrženíhodné činy v oblasti nadačních příspěvků
(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 potrestána pokutou až do výše dvojnásobku obdrženého nadačního
příspěvku a zákazem přijímat nadační příspěvek či o něj žádat.

Část III.
Závěrečná ustanovení
Bod 9. Účinnost a dodatečná ustanovení
(1) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti následující den po dni přijetí.
(2) Toto rozhodnutí je směrnicí.
Poznámky pod čarou:
1) Vnitřní předpis R-13/6-2019 o soudné komisi

