HRAD KÁCOV – nadační fond

R-14/6-2019n

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
o změnách vnitřních předpisů v souvislosti s přijetím
rozhodnutí správní rady o soudné komisi
ze dne 21. 11. 2019
Správní rada přijímá toto rozhodnutí.

Část I.
Změna postihové listiny
Vnitřní předpis R-8/4-2019 rozhodnutí správní rady o postihové listině se mění takto:
Článek 1.
(1) Bod 1. zní: „
Bod 1.
(1) Toto rozhodnutí stanovuje tresty za některé skutky učiněné zaměstnanci, členy orgánů nadačního
fondu, funkcionáři, členy správní rady, členy soudné komise, účastníky soudného řízení a další osoby
ve vztahu s nadačním fondem.
(2) Tresty dle tohoto rozhodnutí uděluje soudná komise.
“
(2) Bod 2. zní: „
Bod 2.
(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.
“
Článek 2.
(1) Stávající bod 4 se stává bodem 3
(2) Bod 4. zní:
„Bod 4.
Kdo narušuje soustavně nebo nadmíru hrubě pořádek a kázeň na jednání soudné komise opakovaně,
bude potrestán pokutou až do výše 5 000 Kč.“
(3) Bod 4. se stává součástí části II.
(4) Stávající bod 7. se stává bodem 8. Bod 7 zní:
„Bod 7.
Kdo klamavě vydává jakoukoli e-mailovou adresu za e-mailovou adresu revizora nadačního fondu,
bude potrestán pokutou až do výše 2 500 Kč.“
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Část II.
Změna rozhodnutí správní rady o odměnách pro nadační fond
Vnitřní předpis R-1/1-2018 rozhodnutí správní rady o odměnách za práci pro nadační fond se mění takto:
Článek 3.
(1) V bodě 13. odst. 2 se za písmeno b) přidává písmeno c) znějící:
c) relátor – 2násobek minimální mzdy
(2) V bodě 13. odst. 2 písmeno obsahující slovo „účetní“ zní
d) účetní 2,25násobek minimální mzdy
(3) Ostatní body se přečíslují.
(4) V bodě 13. odst. 2 posledním písmenu se středník nahrazuje tečkou.
Článek 4.
V bodě 14. odst. 3 se slova „nejvyšší možný měsíční plat“ nahrazuje slovy „nejvyšší možné měsíční
platové ohodnocení“.
Článek 5.
(1) Bod 16. zní: „
Bod 16.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti 11. února 2019, kromě části 1 a 6, které nabývají účinnosti dnem
přijetí.“

Část III.
Změna rozhodnutí správní rady o způsobu tvorby, číslování a
zveřejňování dokumentů nadačního fondu, jakož i obecných
pravidlech uplatňovaných nadačním fondem
Vnitřní předpis R-6/4-2018 rozhodnutí správní rady o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů
nadačního fondu, jakož i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem takto:
Článek 6.
(1) V bodě 1. odst. 2 se za slovo „zprávy“ se umisťuje čárka, za níž se vkládají slova „rozhodnutí o
výroku soudné komise“
(2) V bodě 2. se za odst. 5 vkládá odst. 6 znějící takto:
“(6) Rozhodnutí o výroku soudné komise lze změnit jiným rozhodnutím o výroku soudné komise,
jsou-li opravné prostředky měněným rozhodnutím umožněny.“
Článek 7.
(1) V bodě 4. se za odst. 2 vkládá odst. 3, který zní:“
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(3) U novelizačního předpisu se pro přehlednost použije článků namísto bodů. Článek, v němž je
novelizováno více ustanovení vnitřního předpisu, se člení na body. “
(2) V bodě 5. odst. 2 se za slovem „Bod“ umístěným v uvozovkách odstraňuje čárka.
Článek 8.
(1) V bodě 8. se v písm. e) slovo „zákonem“ nahrazuje slovy „vnitřním předpisem“
(2) V bodě 8. se veškerá slovní spojení „právní předpis“ nebo jejich pádové tvary nahrazují slovy
„vnitřní předpis“ v příslušném pádu.
Článek 9.
(1) V bodě 10. se za písmeno c) vkládá písmeno d), které zní:

d) Jde-li o rozhodnutí o výroku soudné komise, stanovuje správní rada vzor SK-X-ZZZZ;
(2) Stávající písmeno d) se stává písmenem e).
Článek 10.
(1) V bodě 11. odst. 1 se před slovo „mění“ vkládá slovo „výhradně“.
(2) V bodě 11. odst. 2 se před slovo „mění“ vkládá slovo „výhradně“.
(3) V bodě 11. odst. 2 se za slova „více rozhodnutí“ vkládají slova „(novelizační předpis)“
(4) V bodě 11. se za odst. 3 vkládá odstavec 4, který zní:„
(4) Vnitřní předpis, který mění jiný vnitřní předpis nebo více vnitřních předpisů, a který zároveň
upravuje i jiné věci, přičemž počet bodů měnících jiné předpisy je minimální, se značí dle bodu 10.
beze změny.“
Článek 11.
(1) V bodě 14. se slovo „přístupné“ nahrazuje slovem „přístupná“.
(2) V bodě 16. odst. 3 se slovo „nestahuje“ nahrazuje slovem „nevztahuje“.
Článek 12.
(1) V příloze č. 2 se slovo „radyodvést“ nahrazuje slovy „rady odvést“
(2) Pod styly textu se vkládá text:
„Odsazení:
V případě novelizačního bodu nebo článku se použije pro tento bod či článek vyjma nadpisu
odsazení ve velikosti 1,25 cm. Mezera pod každým odstavcem činí 0,2 cm. Vydavatel předpisu může
neodsadit ty části, které změnu ustanovení pouze uvozují.

Část IV.
Závěrečná ustanovení
Článek 13.
(1) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti 1. ledna 2020
(2) Toto rozhodnutí schváleno správní radou dne 21. 11. 2019

