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ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY 
o prověřených pracovnících soudné komise a dalších 
orgánů nadačního fondu a přidružených organizací 

(směrnice o prověřených pracovnících) 

ze dne 21. 11. 2019 ve znění R-4/2-2021n a R-7/3-2021n 

Správní rada přijímá toto rozhodnutí. 

 

Část I. 

Obecná ustanovení 

Bod 1. Základní ustanovení 

(1) K výkonu některých funkcí orgánů nadačního fondu a přidružených organizací musí být osoba 

prověřeným pracovníkem. 

(2) Status prověřeného pracovníka uděluje předseda soudné komise po splnění kritérií stanovených tímto 

vnitřním předpisem; žádosti spojené s tímto vnitřním předpisem se podávají předsedovi soudné komise. 

 

Část II. 

Kritéria a dělení statusu 

Bod 2. Dělení statusu 

(1) Status prověřeného pracovníka (dále jen „status“) se dělí na dva stupně. 

(2) Aby mohl žadatel získat status I. stupně, musí být držitelem statusu II. stupně. 

 

Bod 3. Kritéria žádostí 

(1) Žadatel o status musí k jeho získání předložit: 

1) prohlášení o svéprávnosti, 

2) prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti a 

3) aktuální fotografii ve velikosti 35 x 45 mm. 

(2) Žadatel o status II. stupně musí k jeho získání dále:  

1) předložit osvědčení o splnění testu základní obecné znalosti s více než 75 % úspěšností, 

2) zúčastnit se pohovoru s předsedou soudné komise nebo jím pověřenou osobou,  

3) dokázat nestrannost a objektivnost ve vztahu k významným politickým představitelům, zájmovým 

skupinám, podnikatelské sféře a společenským událostem, zejména však politickou neutralitu. 

(3) Žadatel o status I. stupně musí k jeho získání dále předložit: 

1) osvědčení o splnění testu základní obecné znalosti s více než 80 % úspěšností a 

2) osvědčení o splnění testu znalosti právních a vnitřních předpisů s více než 75 % úspěšností. 

(4) Vzory prohlášení a náplň testů připravuje Centrální sekretariát; jejich schválení náleží soudné komisi, 

která tak činí na svých mimořádných jednáních. 
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Bod 4. Podání žádosti 

(1) Žádost o vydání osvědčení musí být podána revizorovi s podpisem žadatele, a to uznávaným 

elektronickým podpisem nebo úředně ověřeným podpisem. 

(2) Úředně ověřený podpis podle odst. 1 lze nahradit vlastnoručním podpisem před dvěma svědky, kteří se 

pod žádostí podepíší taktéž vlastnoručním podpisem; tito svědci se taktéž účastní pohovoru a dosvědčí 

skutečnost provedení podpisu žadatelem. 

(3) Úředně ověřený podpis podle odst. 1 lze také nahradit vlastnoručním podepsáním žádosti před zraky 

člena soudné komise, který pravost podpisu dosvědčí, nebo předsedy soudné komise. 

 

Bod 4.a Pohovor 

(1) Žadatel o status II. stupně má povinnost účastnit se pohovoru s předsedou soudné komise nebo jím 

pověřenou osobou (dále jen „pohovor“) pouze osobně. Pohovoru se může taktéž účastnit nanejvýš jeden 

žadatelem pozvaný svědek; svědek nebo případný zástupce žadatele není oprávněn do průběhu pohovoru 

zasahovat.  

(2) Je-li žadatel o status němý nebo nemluví-li českým jazykem, účastní se pohovoru také tlumočník. 

(3) Osoba účastnící se pohovoru je povinna odpovídat na otázky kladené předsedou soudné komise nebo jím 

pověřenou osobou pravdivě a žádné skutečnosti nezamlčet; prokáže-li se, že žadatel tuto povinnost záměrně 

porušil, odebere mu předseda soudné komise bezodkladně status prověřeného pracovníka a stanoví lhůtu, 

v níž se žadatel nemůže o status znovu ucházet. 

 

Bod 4.b Bezúhonnost 

(1) Bezúhonným pro účely tohoto rozhodnutí není ten, kdo byl 

a) pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody vyšší než 

5 let nebo k výjimečnému trestu, 

b) v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby 

odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let, 

c) v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby 

odnětí svobody nepřevyšující 2 roky, nebo 

d) v posledních 5 letech uznán zmocněncem soudné komise nebo soudnou komisí vinným ze spáchání 

zavrženíhodného činu, přičemž výrok rozhodnutí o vině a trestu nebo rozhodnutí o výroku soudné 

komise nabyl právní moci. 

(2) Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu nebo 

k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na žadatele hledí, jako by odsouzen nebyl. 

(3) Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů nebo údajem z jiné evidence, ve které jsou 

vedeny údaje o spáchaných přestupcích nebo o jednáních, který nesmí být starší 3 měsíců. 

 

Bod 4.c Spolehlivost 

(1) Spolehlivým pro účely tohoto rozhodnutí není ten, kdo byl v posledních 3 letech pravomocně uznán 

vinným z úmyslného spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku 

a) na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo obdobného přestupku proti 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 

b) na úseku obrany České republiky, 

c) proti veřejnému pořádku, 
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d) proti občanskému soužití, 

e) proti majetku, nebo 

f) podle zákona o zbraních. 

(2) Spolehlivým pro účely tohoto rozhodnutí není dále ten, u něhož zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že 

založil, podporuje, propaguje nebo veřejně sympatizuje s hnutím, které směřuje k potlačování práv a svobod 

člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. 

(3) Spolehlivost se prokazuje čestným prohlášením doloženým opisem z evidence přestupků vedené 

Rejstříkem trestů nebo údajem z jiné evidence, ve které jsou vedeny údaje o spáchaných přestupcích nebo o 

jednáních, která mají znaky přestupků, výše uvedených. Čestné prohlášení a další doložené skutečnosti 

nesmějí být starší 3 měsíců. 

 

Bod 4.d Změny bezúhonnosti a spolehlivosti 

(1) Prověřený pracovník je povinen písemně oznámit předsedovi soudné komise, že proti němu bylo 

zahájeno trestní stíhání nebo mu byl doručen záznam o sdělení podezření, a to nejpozději do 10 dnů ode dne 

doručení usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení podezření. K oznámení připojí kopii 

usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení podezření nebo v oznámení uvede výrok tohoto 

rozhodnutí, včetně označení orgánu, který usnesení nebo záznam vydal. Obdobně postupuje prověřený 

pracovník v případě ukončení trestního stíhání.  

(2) Prověřenému pracovníkovi, který přestal býti bezúhonným, zaniká dnem ztráty bezúhonnosti status 

prověřeného pracovníka; vykonává-li funkci nebo pracovní pozici, k níž je status prověřeného pracovníka 

zapotřebí, jeho oprávnění k výkonu této funkce nebo pracovní pozice zaniká. Ztrátu bezúhonnosti oznamuje 

prověřený pracovník neprodleně, nejpozději do 24 hodin, předsedovi soudné komise. 

(3) Prověřený pracovník je povinen předsedovi soudné komise do 15 dnů písemně oznámit skutečnost, že byl 

pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky některého z přestupků podle 

bodu 4.c odst. 1 písm. a) až f). K oznámení podle věty první se připojí kopie rozhodnutí o přestupku nebo 

jednání, které má znaky přestupku. Předseda soudné komise předá informaci sdělenou prověřeným 

pracovníkem přímému nadřízenému prověřeného pracovníka, který rozhodne, zda prověřený pracovník 

setrvá na své pracovní pozici. 

 

Bod 4.e Průkaz prověřeného pracovníka 

Prověřenému pracovníkovi náleží průkaz prověřeného pracovníka, jehož vzor vydá vedoucí sekretariátu ve 

sbírce vnitřních předpisů. Průkaz prověřeného pracovníka je povinen mít u sebe prověřený pracovník při 

výkonu své funkce; jestliže mu status zanikne, průkaz předá Centrálnímu sekretariátu ke skartaci. 

 

 

Část III. 

Závěrečná ustanovení 

Bod 5. Podací poplatky 

Sazebník poplatků s uvedením poplatníků a výše poplatku je součástí přílohy 1 tohoto rozhodnutí. 

 

Bod 5.a Společná ustanovení 
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Toto rozhodnutí správní rady je směrnicí. 

 

 

Bod 6. Účinnost 

(1) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti sedmým dnem ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. 

(2) Toto rozhodnutí bylo schváleno správní radou dne 21. 11. 2019. 
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Příloha č. 1 

SAZEBNÍK POPLATKŮ 

Položka 1 

Za podání žádosti o status prověřeného pracovníka nadačního fondu 

a) I. stupně 100 Kč 

b) II. stupně 250 Kč 

 


