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ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY 
o změnách vnitřních předpisů nadačního fondu, směrnic a 

dalších dokumentů v souvislosti s přijetím směrnice o 
soudném řízení v oblasti zavrženíhodných činů  

ze dne 13. 7. 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. 

(1) Nadpis bodu 3.b zní: 

„Bod 3.b Dodatečná působnost soudné komise“ 

(2) V bodě 4. odst. 1 písm. b) se zrušuje slovo „nebo“. 

(3) V bodě 5. odst. 3 se tečka nahrazuje textem „, ačkoliv byl o nutnosti potvrzení datové zprávy v ní 

samotné informován.“. 

 

Článek 2. 

Za bod 5. se vkládají slova 5.a až 5.c, které včetně nadpisů zní: 

„Bod 5.a Spis 

(1) Ke každému případu se vede spis. 

(2) Spis vede ke každému případu jeho garant v elektronické podobě. Vyžadují-li to mimořádné 

okolnosti, lze připustit vedení spisu i v podobě listinné. 

(3) Na vedení spisu se podílí pod dohledem garanta případu jím určený relátor.  

 

Bod 5.b Náležitosti spisu 

(1) Ve spisu se uvádějí identifikační údaje garanta případu, spisová značka, jména a příjmení 

účastníků soudného řízení a doba jednání. Dále se ve spisu uvádějí veškeré důkazní prostředky, které 

byly k rozhodnutí soudné komise nebo rozhodnutí o výroku soudné komise, popř. rozhodnutí o vině 

a trestu akceptovány, pokud se nejedná o utajované informace podle zákona. Součástí spisu je soupis 

vložených dokumentů. 

(2) Pod 10. vnitřního předpisu R-2/1-2020 o manipulaci s dokumenty, jejich archivaci a skartaci 

(archivační a skartační řád) se pro takto vedený spis nepoužije. 

 

Bod 5.c Nahlížení do spisu 
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(1) Nahlížení do spisu, činění opisů a výpisů z něj a vyhotovení jeho kopií je možné pouze se 

souhlasem garanta případu. Garant případu tyto úkony umožní, jde-li o osoby oprávněné tímto 

rozhodnutím. 

(2) Do spisu odmítne garant případu nahlédnout osobu, jedná-li se o utajované informace podle 

zákona. 

(3) Části spisu, které se týkají osob nezletilých, zpřístupní garant případu pouze osobám, které jsou o 

ně povinny a oprávněny pečovat.“ 

 

Článek 3. 

(1) V bodě 10.a odst. 4 větě první se slovo „zatímního“ zrušuje a text „26.a“ se nahrazuje textem „26.b“. 

(2) Nadpis bodu 11.a zní: 

„11.a Samostatné rozhodování členů soudné komise v soudném řízení“ 

(3) V bodě 11.b se v odst. 1 první čárka zrušuje.  

(4) Za bod 11.b se vkládá nový bod 11. c, který včetně nadpisu zní: 

„Bod 11.c Zastavení a přerušení soudného řízení 

(1) Vezme-li navrhovatel svůj návrh zpět, garant případu soudné řízení svým usnesením zastaví; šlo-

li však o společný návrh více osob, vezme garant případu toliko zpětvzetí návrhu jedním z 

navrhovatelů usnesením na vědomí. Jedná-li se o soudné řízení v oblasti zavrženíhodných činů, 

zastavuje se řízení příslušným rozhodnutím. 

(2) Garant případu soudné řízení usnesením přeruší, jestliže navrhovatel ztratil způsobilost podat 

soudné komisi návrh na zahájení soudného řízení, netrvá-li na dokončení soudného řízení 

navrhovatel sám, do doby opětovného nabytí způsobilosti navrhovatelem. Garant případu usnesením 

přeruší soudné řízení také tehdy, pokud rozhodnutí závisí na otázce, kterou není v tomto řízení 

soudná komise oprávněná řešit.“ 

(5) Za bod 13 se vkládá nový bod 11.a, který včetně nadpisu zní: 

„Bod 13.a Záznam z jednání soudné komise 

(1) Souhlasí-li s tím předsedající, je umožněno účastníkům řízení a jiným osobám přítomným na 

jednání soudné komise pořizovat z něj audiovizuální záznamy. K pořizování zvukových záznamů 

postačí, je-li o jejich pořizování předsedající jejich tvůrcem obeznámen. 

(2) Obrazové a zvukové přenosy lze z jednání soudné komise pořizovat jen se souhlasem 

předsedajícího. 

(3) Opatřením k zachování pořádku a důstojnosti jednání soudné komise může garant případu 

pořizování zvukových a obrazových přenosů a záznamů z jednání omezit nebo zcela zakázat.“ 

(6) V bodě 14. se za slovem „plenární“ text „a,“ zrušuje a za slovo rozhodovací se vkládají slova „a 

výrokové“ 

 

Článek 4. 

(1) V bodě 16. odst. 2 se slovo „předvolán“ nahrazuje slovy „přizván na plenární jednání soudné komise“. 

(2) V bodě 16. se slovo „stana“ nahrazuje slovem „strana“. 

(3) V bodě 16. se za odst. 5 vkládá nový odstavec 6 ve znění: 

„(6) Svědka, který se nedostaví na jednání soudné komise, ač byl přizván, ale nebyl předvolán, nelze 

právně postihnout.“ 

(4) Za bod 16. se vkládá nový bod 16.a, který včetně nadpisu zní: 
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„Bod 16.a Souhlasy s principy soudného řízení 

(1) Ten, kdo je přizván, předvolán, nebo předveden na jednání soudné komise, je povinen souhlasit 

s principy soudného řízení. 

(2) Souhlas s principy podle odstavce 1 se uděluje podepsáním prohlášení uvedeným v příloze č. 3 

tohoto rozhodnutí. Nepodepsání tohoto prohlášení má za následek nemožnost vystupování 

v soudném řízení; to neplatí, jde-li o osobu na jednání soudné komise předvolanou nebo 

předvedenou. 

(3) Souhlas podle odstavce 1 nahrazuje souhlas daný podle bodu 10. odst. 2 písm. e) tohoto 

rozhodnutí.“ 

(5) V bodě 18.a se text „26.a až 26.c“ nahrazuje textem „26.b až 26.d“ 

 

Článek 5. 

(1) V bodě 24. odst. 5 se slovo „který“ nahrazuje slovem „které“. 

(2) V bodě 25. odst. 4 se za slovo „komise“ vkládá věta vedlejší „, které nabylo právní moci,“ 

(3) V bodě 25. odst. 6 se slovo „který“ nahrazuje slovem „které“. 

 

Článek 6. 

(1) Nad bod 12. se vkládá označení oddílu 1. ve znění: 

„Oddíl 1. 

Obecná ustanovení k jednání soudné komise“ 

Následující oddíly v části třetí se chronologicky přeznačí 

(2) V část III. Se za oddíl 3. vkládá nový oddíl 4., který včetně nadpisu zní: 

„Oddíl 4. 

Výroková jednání 

 

Bod 25.a Výroková jednání 

(1) Bylo-li o případu rozhodnuto, svolá jeho garant výrokové jednání, na které pozve navrhovatele a 

v případě sporu také oponenta, popř. obžalovaného, rozhoduje-li soudná komise v oblasti 

zavrženíhodných činů. Je-li to z povahy věci možné, koná se výrokové jedná bezprostředně po 

skončení rozhodovacího jednání. 

(2) Výrokové jednání se koná nejpozději do 3 dnů ode dne vydání rozhodnutí a je veřejné, stanoví-li 

tak bod 13. odst. 2 a 3 tohoto rozhodnutí. 

(3) U případů, k nimž soudná komise vydává rozhodnutí soudné komise, postačí, aby bylo takové 

rozhodnutí vyhlášeno na výrokovém jednání, na němž je přítomný pouze garant případu nebo jím 

pověřený jiný člen soudné komise, přičemž je zajištěno vysílání tohoto jednání prostřednictvím 

elektronických komunikací způsobem umožňujícím dálkový přístup všem účastníkům soudného 

řízení a veřejnosti. 

(4) Odstavec 3 se použije i v jiných situacích, souhlasí-li s tím obě strany sporu. 

 

Bod 25.b Průběh výrokového jednání 

(1) V úvodu výrokového jednání požádá garant případu nebo jiný člen soudné komise pověřený 

garantem případu všechny přítomné, aby se postavili. 

(2) Po učinění výzvy uvedené v předchozím odstavci sdělí předsedající přítomným osobám výrok 
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rozhodnutí, který stručně odůvodní. Následně poučí účastníky řízení o případných odvoláních proti 

vydanému rozhodnutí. Není-li přítomen vyhlášení rozsudku žádný z účastníků řízení, uvede 

předsedající pouze výrok.  

(3) Po vyhlášení rozhodnutí předsedající zpravidla účastníky řízení vyzve, aby se vyjádřili, zda se 

vzdávají možnosti podání opravného prostředku proti vydanému rozhodnutí; to neplatí, není-li na 

výrokovém jednání přítomen žádný z účastníků jednání. 

(4) Výrokové jednání ukončuje předsedající konstatováním „Soudná komise ukončuje své jednání, 

můžete odejít.“. Místo, datum a čas skončení výrokového jednání uvede garant případu do spisu.“ 

Stávající oddíly 4. a 5. se stávají oddíly 5. a 6. 

(3) V bodě 26.d odst. se slovo „povinny“ nahrazuje slovem „povinni“. 

 

Článek 7. 

(1) V bodě 29. odst. 1 se za slovo „podat“ vkládají slova „účastníkem soudného řízení“ a slovo „od“ se 

nahrazuje slovem „ode dne“. 

(2) V bodě 29. odst. 2 poslední větě vedlejší se slovo „soudné“ nahrazuje slovem „soudná“. 

(3) V bodě 29.a odst. 1 se za slovo „obsahem“ vkládají slova „rozhodnutí soudné komise nebo“ a tečka se 

nahrazuje textem „, a to do 15 dnů ode dne jejich vyhlášení na výrokovém jednání, a jde-li o rozhodnutí o 

výroku soudné komise, do 15 dnů ode dne jeho doručení navrhovateli.“ 

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

„Bod 29.b Přezkumné řízení 

(1) Je-li z povahy rozhodnutí o výroku soudné komise zřejmé, že zasahuje nadbytečně do práv osob, 

nebylo vydáno v souladu s tímto rozhodnutím, anebo stanoví-li tak zákon, může účastník soudného 

řízení, který je navrhovatelem, oponentem, nebo obžalovaným, jehož vina byla soudnou komisí 

prokázána, zahájit přezkumné řízení, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výroku soudné 

komise účastníku soudného řízení, nejpozději však do 60 dnů od jeho vyhlášení na výrokovém 

jednání. 

(2) Přezkumné řízení je přípustné pouze tehdy, vyčerpal-li oprávněný účastník řízení všechny 

možnosti na podání opravných prostředků proti danému rozhodnutí.   

(3) Podáním návrhu k soudu ve stejné věci, v níž bylo již soudnou komisí rozhodnuto, má za 

následek vyvolání přezkumného řízení. Projednávání případu u soudního orgánu je přezkumným 

řízením ve smyslu tohoto bodu. 

(4) O zahájení soudného řízení podle předchozího odstavce informuje ten, kdo návrh k soudnímu 

orgánu podal, předsedu soudné komise. 

(5) Podáním návrhu na přezkumné řízení se pozastavuje vykonavatelnost daného rozhodnutí o 

výroku soudné komise; to neplatí, nebyl-li návrh na zahájení přezkumného řízení podán do 30 dnů 

ode dne jeho vyhlášení na výrokovém jednání. Zjistí-li se v přezkumném řízení, že rozhodnutí o 

výroku soudné komise netrpí vadami namítanými navrhovatelem, stává se okamžikem zveřejnění 

tohoto zjištění dané rozhodnutí opět vykonavatelným.“ 

 

Článek 8. 
Poznámka pod čarou č. 3 zní: 

„3) Směrnice SME-6/3-2021 o soudném řízení v oblasti zavrženíhodných činů“ 

 

Článek 9. 
Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3 ve znění: 

„Příloha č. 3 
PROHLÁŠENÍ VYJADŘUJÍCÍ SOUHLAS S PRINCIPY SOUDNÉHO ŘÍZENÍ 
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Já, _______________________, narozen dne __. __. ____ jako účastník soudného řízení, 

souhlasím s platností vnitřního předpisu R-13/6-2019 o soudném řízení, podle něhož je soudné řízení 

vedeno a principy v něm uvedené a s platností dalších navazujících vnitřních předpisů uplatněných 

v soudném řízení, 

prohlašuji, že jsem byl seznámen s povinnostmi z těchto vnitřních předpisů vyplývajícími, 

zejména s povinností vypovídat před soudnou komisí a jejími zmocněnci pravdivě a podle svého 

přesvědčení, 

jsem si vědom následků, které pro mě plynou z rozhodnutí, usnesení a opatření členy soudné komise 

a jejích zmocněnci vydávaných. 

 

___________________________ 

Podpis účastníka soudného řízení“ 

 

Článek 10. Přechodná ustanovení 

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

podle tohoto rozhodnutí ve znění účinném ke dni předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí. 

(2) Soudná komise a její členové a zmocněnci mohou postupovat podle této směrnice i před nabytím její 

účinnosti, usoudí-li, že použití těchto ustanovení je nezbytné pro vydání a výkon jejich rozhodnutí, a nejde-li 

tento postup k tíži některého z účastníků řízení. 

 

Část II. 

Změna rozhodnutí správní rady o postihové listině 

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

 

Článek 11. 

(1) Bod 1. odst. 2 včetně poznámky pod čarou č. 1zní: 

„(2) Kde je tímto rozhodnutím zmíněna soudná komise, rozumí se jí v soudném řízení v oblasti 

zavrženíhodných činů, k němuž se vydává rozhodnutí o vině a trestu, zmocněnec soudné komise k 

řešení zavrženíhodných činů jmenovaný podle zvláštního vnitřního předpisu0) a v soudném řízení v 

oblasti zavrženíhodných činů, k němuž se vydává rozhodnutí o výroku soudné komise, soudná 

komise jako celek.“ 

0) Směrnice SME-6/3-2021 o soudném řízení v oblasti zavrženíhodných činů 

(2) V bodě 3. odst. 1 se za písm. a) vkládají nová písmena b) a c) ve znění: 

„b) povinnost vrátit věc, která navrhovateli prokazatelně náleží, 

c) povinnost zaplatit navrhovateli peněžní prostředky až do výše prokazatelných dlužních závazků 

vůči navrhovateli,“ 

Ostatní písmena se chronologicky přeznačí. 

(3) V bodě 3. odst. 3 písm. a) se slovo „konkretních“ nahrazuje slovem „konkrétních“. 

(4) V bodě 4 odst. 4 se slova „který výsledné rozhodnutí o vině a trestu sděluje řediteli n. f., předsedovi 

správní rady nadačního fondu a předsedovi soudné komise neprodleně po jeho vydání.“ zrušují. 

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

„(5) Soudná komise předá informace o vydaném rozhodnutí v soudném řízení v oblasti 

zavrženíhodných činů řediteli a předsedovi správní rady nadačního fondu, týká-li se případ 
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zaměstnanců a členů orgánů nadačního fondu, a Vysokému představiteli pro reprezentaci v ostatních 

případech.“ 

Stávající odstavec 5 se stává odstavcem 6. 

(6) V bodě 3. odst. 6 se slova „Poruší-li pachatel zároveň i zákony ČR“ nahrazují slovy „Dojde-li soudná 

komise k závěru, že obžalovaný podle ní porušil zákony České republiky“ a text „, a to ještě před vyřknutím 

rozsudku ze strany soudné komise“ textem „; informaci o tomto úkonu uvede soudná komise v závěrečném 

rozhodnutí.“ 

 

Článek 12. 
(1) V bodě 3.a odst. 4 zní: 

„(4) Spáchal-li obžalovaný více zavrženíhodných činů, udělí se mu trest ne vyšší než odpovídající 

součtu čtyř pětin horních hranic všech spáchaných zavrženíhodných činů; toto ustanovení se použije 

jen u trestů, které byly u více zavrženíhodných činů spáchaných pachatelem společné.“ 

(2) Bod následující po bodu 3.a se označuje jako bod „3.b“. 

(3) V bodě 3.b odst. 2 větě první se za druhé slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „o vině a trestu nebo“. 

(4) V bodě 3.b odst. 3 větě první se před slovo „prominutí“ vkládá slovo „její“. 

 

 

Článek 13. Přechodná ustanovení 

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

podle tohoto rozhodnutí ve znění účinném ke dni předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí. 

(2) Soudná komise a její členové a zmocněnci mohou postupovat podle této směrnice i před nabytím její 

účinnosti, usoudí-li, že použití těchto ustanovení je nezbytné pro vydání a výkon jejich rozhodnutí, a nejde-li 

tento postup k tíži některého z účastníků řízení. 

 

 

Část III. 

Změna rozhodnutí správní rady o prověřených pracovnících 
nadačního fondu 

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

Článek 14. 

Nadpis vnitřního předpisu zní: 

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

(směrnice o prověřených pracovnících)“ 
 

Článek 15. 

(1) V bodě 1. odst. 1 se za slovo „funkcí“ vkládají slova „orgánů nadačního fondu a přidružených 

organizací“, závěrečná slova „nadačního fondu“ se zrušují, tečka se nahrazuje středníkem a za vložený 

středník se vkládají slova „žádosti spojené s tímto vnitřním předpisem se podávají předsedovi soudné 

komise.“ 
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(2) V bodě 1. odst. 2 se slovo „revizor“ nahrazuje slovem „předseda soudné komise“. 

 

Článek 16. 

V bodě 2. odst. 1 se slova „nadačního fondu“ zrušují.  

 

Článek 17. 

(1) V bodě 3. odst. 1 bodu 2) se slova „k osobnostní způsobilosti“ nahrazují slovy „o bezúhonnosti a 

spolehlivosti“ 

(2) v bodě 3. odst. 2 zní: 

„(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) V bodě 3. odst. 3 bodu 2) se slovo „právní“ nahrazuje slovem „právních“. 

(4) V bodě 3. odst. 4 se tečka nahrazuje středníkem, za nějž se vkládají slova „jejich schválení náleží soudné 

komisi, která tak činí na svých mimořádných jednáních.“. 

 

Článek 18. 

(1) V bodě 4. se stávající text označuje jako odstavec 1, za nějž se vkládají nové odstavce dva a tři ve znění: 

„(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.“ 

(2) Za stávající bod 4. se vkládají nové body 4.a až 4.e, které včetně nadpisů znějí: 

„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 
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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 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, 

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 
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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.“ 

 

Článek 19. 

Za bod 5. se vkládá nový bod 5.a, který včetně nadpisu zní: 

„Bod 5.a Společná ustanovení 

Toto rozhodnutí správní rady je směrnicí.“ 

 

Článek 20. Přechodná ustanovení 

(1) Dnem nabytí účinnosti této směrnice se prověřen í pracovníci nadačního fondu stávají prověřenými 

pracovníky ve smyslu bodu 1. odst. 1 směrnice o prověřených pracovnících. 

(2) Osoby, které zažádají o udělení statusu prověřeného pracovníka, mohou v rámci jednoho řízení získat 

status II. i I. stupně, zažádají-li o jejich společné získání do 31. října 2021; v tomto případě činí poplatek za 

podání žádosti o status prověřeného pracovníka nadačního fondu 200 Kč. 

(3) Zmocněnci soudné komise v oblasti zavrženíhodných činů, kteří nejsou prověřenými pracovníky, jsou 

povinni zažádat o udělení statusu prověřeného pracovníka nejpozději do 31. října 2021. 

(4) Zaměstnanci, spolupracovníci a funkcionáři nadačního fondu a přidružených organizací, kteří podle 

vnitřních předpisů nadačního fondu a přidružených organizací nebo směrnic musí k výkonu své pracovní 

pozice získat status prověřeného pracovníka, jsou povinni získat tento status v požadovaném nebo vyšším 

stupni nejpozději do 31. prosince 2021; neučiní-li tak, nemohou práci v dané pracovní pozici vykonávat. 

 

Část IV. 

Závěrečná ustanovení 

Článek 21. 

(1) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 13. 7. 2021. 

(2) Toto rozhodnutí bylo schváleno správní radou dne 1. 8. 2021. 

(3) Toto rozhodnutí je směrnicí. 


