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SMĚRNICE 
o zmocněncích soudné komise k řešení zavrženíhodných 

činů 

ze dne 6. 5. 2021 

Správní rada přijímá tuto směrnici. 

 

Část I. 

Obecná ustanovení 

Bod 1. Základní ustanovení 

(1) Toto směrnice upravuje postup orgánů činných v soudném řízení v případech touto směrnicí stanovených. 

(2) Tato směrnice doplňuje vnitřní předpis R-13/6-2021 o soudné komisi. 

 

Část II. 

Kritéria a dělení statusu 

Bod 2. Zmocněnci soudné komise k řešení zavrženíhodných činů 

(1) Zmocněnci soudné komise k řešení zavrženíhodných činů (dále jen „zmocněnci“) jmenuje soudná komise 

na svém mimořádném zasedání. 

(2) Zmocněnci jednají nestraně a nezávisle, jsou vázáni pouze tímto rozhodnutím a svým vědomím a 

svědomím. 

(3) Zmocněncem jsou z titulu své funkce všichni členové soudné komise, ostatní zmocněnci musí být 

prověřenými pracovníky nadačního fondu, jejich funkční období je jeden rok. 

 

Bod 3. Zahájení soudného řízení v oblasti zavrženíhodných činů 

(1) Na základě návrhu předsedy soudné komise zahájí zmocněnec soudné řízení v oblasti zavrženíhodných 

činů, dále tak učiní též na návrh: 

a) člena soudné komise, 

b) toho, kdo jeví opravdový zájem na zahájení soudného řízení, zejména z důvodu, že zavrženíhodný 

čin, kterého se měla osoba dopustit, ohrozil či znemožnil výkon jeho práv a svobod, 

c) toho, kdo byl svědkem spáchání zavrženíhodného činu. 

(2) O tom, kdo ze zmocněnců je příslušný k vydání rozhodnutí o vině a trestu, rozhoduje los. 

(3) Namísto losu podle předchozího odstavce může rozhodnout též počítačový generátor, který je založen na 

čistě náhodném přidělování čísel. 

 

Bod 4. Postup soudného řízení v oblasti zavrženíhodných činů 

(1) Zmocněnec příslušný k vydání rozhodnutí o vině a trestu ke danému případu zkoumá, zda byla porušena 

postihová listina nadačního fondu a přidružených organizací, a případně udělí tresty. 

(2) Byl-li udělen účastníkovi řízení trest, může se postižený trestem do 5 dnů od jeho vydání odvolat k 

soudné komisi. Odvolání k soudné komisi má odkladný účinek. 

(3) Rozhodnutí o vině a testu nabývá právní moci dnem pozbytí nároku na odvolání podle předchozího 
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odstavce. 

 

Bod 5. Předvolání 

(1) Zmocněnec předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu nutná. 

(2) Předvolání musí být písemné a doručuje se do vlastních rukou s dostatečným, zpravidla nejméně 

pětidenním předstihem. 

(3) V předvolání musí být uvedeno, kdo, kdy, kam, v jaké věci a z jakého důvodu se má dostavit a 

jaké jsou právní následky v případě, že se nedostaví. 

(4) Předvolaný je povinen dostavit se včas na určené místo; nemůže-li tak ze závažných důvodů 

učinit, je povinen bezodkladně se s uvedením důvodů zmocněnci omluvit. 

 

Část III. 

Závěrečná ustanovení 

Bod 6. Společná ustanovení 

Není-li v této směrnici stanoveno jinak, uplatní se pro takto vedená soudná řízení v oblasti zavrženíhodných 

činů  vnitřní předpis R-13/6-2021 o soudné komisi. 

 

Bod 7. Účinnost 

(1) Tato směrnice nabývá účinnosti sedmým dnem ode dne jejího přijetí. 

(2) Tato směrnice byla schválena správní radou dne 6. 5. 2021. 

 


