
HRAD KÁCOV – nadační fond R-6/1-2020n

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
o úpravě vnitřních předpisů v souvislosti s přijetím Smlouvy

o přidružených organizacích
ze dne 24. 3. 2020

Správní rada přijímá toto rozhodnutí.

Část I.

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. 

V bodě 1. se v odst. 2 tečka nahrazuje středníkem, za nějž se vkládá text:
„pro směrnice platí obdobná pravidla jako pro vnitřní předpisy, neurčí-li směrnice v konkrétním 
případě jinak.“

Článek 2. 

Za bod 2. se vkládá  bod 3., který zní:

„Bod 2.a. Směrnice

(1) Směrnice vydané podle Smlouvy o vzájemných vztazích mají výkladovou přednost před předpisy 
nadačního fondu vyjma zakladatelských právních jednání.

(2) Směrnicí může být vnitřní předpis nadačního fondu nebo jeho část. Zmínka o tom, že je vnitřní předpis 
nebo jeho část směrnicí se uvede v závěrečných ustanoveních.

(3) Je-li schválena směrnice, nebo je-li za ní již platný vnitřní předpis prohlášen, obeznámí o tom předseda 
správní rady Vysokého představitele pro reprezentaci.

(4) Je-li Skupinou vysokých představitelů předčasně ukončena platnost směrnice, za níž byl prohlášen již 
platný vnitřní předpis nadačního fondu, pozbývá platnosti pouze zmínka o tom, že je směrnicí.“

Článek 3. 

(1) V bodě 10. se v odst. 1 nahrazuje středník čárkou.

(2)  V bodě 10. se v odst. 1 vkládá za bod d) bod e), který zní: „e) Jde-li o směrnici, jež byla již jako 
směrnice schválena, správní rada stanovuje vzor SME-X/Y-ZZZZ.“

Článek 4. 
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V bodě 17. se stávající text označuje jako odst. 1, za nějž se vkládá odst. 2, který zní:

„(2) Bod 1. odst. 2 je směrnicí.“

Část II.

Změna rozhodnutí správní rady k plnění dohody s Klubem
Gymnázia Trutnov

Vnitřní předpis R-16/6-2019 k plnění dohody s Klubem Gymnázia Trutnov se mění takto:

Článek 5. 

V bodě 1. se v odst. 1 tečka nahrazuje čárkou, za níž se vkládá text: 

„nezajišťuje-li agendu nadačního fondu Centrální sekretariát podle přímo použitelné směrnice.“

Část III.

Změna rozhodnutí správní rady o soudné komisi
Vnitřní předpis R-13/6-2019 o soudné komisi se mění takto:

Článek 6. 

V bodě 38. se za odst. 2 vkládá odst. 3, jež zní:

„(3) Toto rozhodnutí je směrnicí.“

Část IV.

Změna rozhodnutí správní rady o soudné komisi o manipulaci s
dokumenty, jejich archivaci a skartaci  (archivační a skartační řád)

Vnitřní předpis R-2/1-2020 o manipulaci s dokumenty, jejich archivaci a skartaci  (archivační a skartační 
řád) se mění takto:

Článek 7. 

V bodě 22. se za odst. 2 vkládá odst. 3, jež zní:

„(3) Toto rozhodnutí je směrnicí.“

Část V.

Změna rozhodnutí správní rady o podpisech, razítkách a raznicích 
Vnitřní předpis R-4/1-2020 o podpisech, razítkách a raznicích se mění takto:

Článek 8. 
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V bodě 10. se za odst. 2 vkládá odst. 3, jež zní:

„(3) Toto rozhodnutí je směrnicí.“

Část VI.

Závěrečná ustanovení
Článek 9.

(1) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti v den nabytí účinnosti článku 12. Smlouvy o přidružených 
organizacích.

(2) Toto rozhodnutí schváleno správní radou dne 24. 3. 2020


