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ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
o standardizaci vnitřních předpisů

ze dne 24. 3. 2020

Správní rada přijímá toto rozhodnutí.

Část I.

Standardizace vnitřních předpisů
Pododdíl 1.

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 o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů nadačního fondu, jakož i 
obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem se mění takto:

Článek 1. 

Bod 2. odst. 4 zní:

„(4) Jiný dokument lze měnit nebo zrušit jiným vnitřním předpisem vydaným vydavatelem předpisu,
který daný jiný dokument vydal. Jiný dokument lze zrušit též rozhodnutím správní rady.“

Článek 2. 

Bod 1.

V bodě 14. odst. 2 se slovo „vytvoření“ nahrazuje slovy „projednání správní radou“.

Bod 2.

V bodě 15. odst. 2 se za slovo „bodu 14.“ vkládá text „odst. 1“.

Článek 3. 

V bodě 3. se stávající text označuje jako odst. 1, za nějž se vkládají další odstavce znějící takto:

„(2) Fyzické výtisky vnitřních předpisů obsahují kromě údajů stanovených v předchozím odstavci:

a) číslo jednací,

b) datum podpisu dokumentu,

c) počet listů,

d) počet příloh nebo počet svazků příloh a

e) jméno a příjmení a funkce zaměstnance pověřeného podpisem dokumentu.

(3) Výčet údajů podle předchozího odstavce obsahují všechny dokumenty vzniklé z činnosti 
nadačního fondu.“
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Článek 4. 

(1) Za bod 6. se vkládá bod 6.a, který zní:

„Bod 6.a

(1) Vkládá-li se bod před první číselně označený bod, označuje se chronologicky písmeny A až Z. 

(2) Vkládá-li se bod mezi dva sousední číselně označené body, označuje se podle bodu předchozího 
a chronologicky písmeny a až z.

(3) Vkládá-li se bod za poslední číselně označený bod, označuje se podle bodu číslem bodu 
předchozího zvětšeného o číslo jedna.

(4) Podrobnosti tohoto ustanovení upravuje příloha č. 3 tohoto rozhodnutí.

(5) Pro články se použijí ustanovení tohoto bodu obdobně.“

(2) Nadpis přílohy č. 2 se se nahrazuje textem:

„Příloha č. 1

ZÁHLAVÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ“

(3) Nadpis přílohy č. 2 se se nahrazuje textem:

„Příloha č. 2

STYL VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ“

(4) Na konec textu se vkládá příloha 3, jejíž znění je:

„Příloha č. 3

OZNAČOVÁNÍ BODŮ PŘIDANÝCH NOVELIZACÍ

Bod A.

Toto rozhodnutí upravuje vyhlašování výjimečného stavu v případě výskytu povodní na území 
České republiky.

Bod B.

Toto rozhodnutí též upravuje práva zaměstnanců v době trvání výjimečného stavu.

Bod 1.

Není povoleno, vyjma případů uvedených tímto rozhodnutím, vyhlašovat výjimečný stav z důvodu 
povodní.

Bod 1.a

Ustanovení předchozího bodu se nepoužijí, zapříčinila-li povodeň úmrtí člověka na území České 
republiky.

Bod 2.
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(1) Zaměstnanci po dobu trvání výjimečného stavu náleží náhrada mzdy ve výši 60 % hrubého 
vyměřovacího základu.

(2) Zaměstnanci, který pečuje o dítě mladší tří let, není sezdán a nežije v domácnosti s osobou 
nestudující nebo starší 18 let, náleží náhrada mzdy ve výši 100 % hrubého vyměřovacího základu.

Bod 2.a Financování nákladů

Ředitel nadačního fondu upraví financování nákladů vyplývajících z tohoto rozhodnutí.

Bod 3.

(1) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti následujícím dnem po dni přijetí.

(2) Toto rozhodnutí bylo přijato správní radou 5. 7. 2060“

Článek 5. 

Za bod 15. se vkládá bod 15.a, který zní:

„Bod 15.a Systematické přeznačení vnitřních předpisů nadačního fondu

(1) S účinností od 1. ledna může správní rada na návrh vedoucího sekretariátu a ředitele nadačního 
fondu rozhodnout o systematickém přečíslování vnitřních předpisů nadačního fondu.

(2) Návrh podle předchozího odstavce nelze projednávat v posledních dvou týdnech kalendářního 
roku.

(3) Rozhodla-li správní rada o systematickém přečíslování vnitřních předpisů nadačního fondu, 
změní se označení bodů a článků platných vnitřních předpisů chronologicky tak, že první bod či 
článek vnitřního předpisu se označí příslušným číslem jedna a každý další bod či článek se označí 
číslem následujícím v číselné řadě kladných celých čísel. “

Článek 6. 

(1)  Nadpis bodu 16. zní:

„Bod 16. Přechodná ustanovení“

(1)  Nadpis bodu 17. zní:

„Bod 17. Závěrečná ustanovení“

Pododdíl 2.

Změna rozhodnutí správní rady o soudné komisi

Vnitřní předpis R-8/4-2019 o soudné komisi se mění takto:

Článek 7.

(1) V bodě 3. se za stávající odst. 3 vkládá nový odstavec 4., který zní

„(4) Navrhovatel oprávněný podat žádost na zahájení soudného řízení může podat žádost o 
poskytnutí výkladu vnitřního předpisu či směrnice. Soudná komise tak učiní ve lhůtě 60 dnů. Výklad
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vnitřního předpisu či směrnice je pro všechny orgány nadačního fondu a v případě směrnice i 
přidružených organizací závazný.“

(2) V bodě 4. v odst. 1 se v písm. a) středník nahrazuje čárkou a písm. b) zní:

„jiné externí doručovací služby nebo“

(3) V bodě 8. odst. 2 se za slovo „může“ vkládá slovo „relátor“

Článek 8.

(1) V bodě 10. odst. 1 se slovo „emailové“ nahrazuje slovem „e-mailové“.

(2) V bodě 20. se v odst. 4 první slovo „důkazy“ vypouští.

Článek 9.

(1) V bodě 21. odst. 1 se za slova „členové soudné komise“ vkládají slova „garantem případu přizvaný“

(2) V bodě 23. se v odst. 1 písm c) vypouští, ostatní písmena se přečíslují.

(3) V bodě 27. se za první slovo rozhodnutí vkládají slova „o výroku soudné komise“.

Článek 10.

(1) V bodě 28. v odst. 1 se za písmeno a) vkládá písmeno b) znějící takto:
 „manžel navrhovatele nebo oponenta,“

(2) Stávající písmena bodu 28. b) a c) se stávají písmeny c) a d).

Článek 11.

(1) V bodě 31. odst. 1 věty druhé se za slovo „výrazů“ vkládá čárka, za níž se vkládají slova „jsou agresivní“.

(2)  V bodě 31. se za odst. 2 vkládá odst. 3, který zní:

„(3) Po udělení napomenutí může předsedající rozhodnout o vykázání účastníka řízení z jednací 
místnosti nebo vyloučení jej ze soudného řízení.“

Článek 12.

(1)  V bodě 33. se za odst. 2 vkládá odst. 3, který zní:

(2) V bodě 38. odst. 3 se v písm. b) slovo „funkcionářem“ nahrazuje slovem „revizorem“.

Článek 13.

(1)  V bodě 35. odst. 1 se slovo „vlastní“ nahrazuje slovem „samostatnou“.

(2) V bodě 38. odst. 2 se za slovo „rozhodnutí“ vkládá slovo “bylo“.

Pododdíl 3.

Změna rozhodnutí správní rady o postihové listině

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

Článek 14. 
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(1) V bodě 3. v odst. 3 se za slovo „orgánům“ vkládá slovo „činným“.

(2) V bodě 3. v odst. 3 se slovo „se“ nahrazuje slovem „ze“.

Pododdíl 3.

Změna rozhodnutí správní rady o odměnách pro nadační fond

Vnitřní předpis R-1/1-2018 o odměnách za práci pro nadační fond se mění takto:

Článek 15. 

(1) Za část II. se vkládá část III., jejíž nadpis zní:

„Část III.

Zaměstnanecký fond“
(2) Stávající část III. Společná ustanovení se stává částí IV. 

Článek 16.

V části III. Zaměstnanecký fond se pod nadpis části vkládá nový bod 13.a, jehož znění je:

„Bod 13.a Zaměstnanecký fond

(1) Každý zaměstnanec nadačního fondu má povinnost přispívat do zaměstnaneckého fondu.
(2) Příspěvek do zaměstnaneckého fondu činí nejméně 50 Kč a částku rovnající se jednomu procentu
mzdy zaměstnance před odečtením příspěvku do zaměstnaneckého fondu. Příspěvek do 
zaměstnaneckého fondu se provádí srážkou ze mzdy.
(3) Ze zaměstnaneckého fondu je na žádost zaměstnance poskytován příspěvek:

a) na pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis,
b) na zdravotní dovolenou z doporučení lékaře,
c) přechodné ubytování či příspěvek na bydlení,
d) na jazykové vzdělávání nebo
e) na provoz mobilního telefonu se souhlasem přímého nadřízeného,
f) na živobytí v době insolvence, nedostatku příjmů a ztráty rodinného příslušníka.

(4) Maximální výše příspěvku podle předchozího odstavce  polovinu všech příspěvků zaměstnance 
do zaměstnaneckého fondu.
(5) Žádat o příspěvek může zaměstnanec opakovaně, jeho žádost je posuzována a schvalována 
správní radou.
(6) Jeden zaměstnanec může čerpat celkově ze zaměstnaneckého fondu částku nepřesahující v 
součtu jeho příspěvky do zaměstnaneckého fondu.
(7) Ukončí-li zaměstnanec zaměstnanecký poměr, vyplatí mu nadační fond všechny jeho příspěvky 
do zaměstnaneckého fondu snížené o součet příspěvků poskytnutých mu podle odst. 3 a 100 Kč.“

Část II.

Závěrečná ustanovení
Článek 17.

(1) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po dni přijetí.
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(2) Toto rozhodnutí bylo schváleno správní radou dne 24. 3. 2020


