HRAD KÁCOV – nadační fond

R-13/6-2019z

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
o změně vnitřního předpisu R-13/6-2019 o soudné komisi
ze dne 6. 7. 2020
Správní rada přijímá toto rozhodnutí.

Část I.
Změna rozhodnutí
Vnitřní předpis R-8/4-2019 o soudné komisi se mění takto:
Článek 1.
V bodě 2. odst. 2 se před písm. a) vkládá písm. a), které zní:
„a) Smlouvou Smlouva o přidružených organizacích, její dodatky a doplňky,“
Ostatní písmena se přeznačí.
Článek 2.
(1) V bodě 3. odst. 3 se tečka nahrazuje textem:
„ nebo které pro ni vyplývají ze Smlouvy.“
(2) V bodě 3. odst. 4 zní:
„(4) Navrhovatel oprávněný podat žádost na zahájení soudného řízení může podat žádost o
poskytnutí výkladu vnitřního předpisu, Smlouvy či směrnice. Soudná komise tak učiní ve lhůtě 60
dnů. Výklad vnitřního předpisu Smlouvy či směrnice je pro všechny orgány nadačního fondu a v
případě Smlouvy či směrnice i přidružených organizací závazný.“
Článek 3.
V bodě 4. odst. 2 se slova „účetní jednotky“ nahrazuje slovy „rozpočtové kapitoly“
Článek 4.
V bodě 10. odst. 2 písm. c) se za slovo „příjmení“ se vkládají slova „a další jednoznační identifikátor“.
Článek 5.
(1) V bodě 11. se za slovo „čas“ vkládá slovo „plenárního“.
(2) V bodě 12. se za slovo „dalšího“ vkládá slovo „plenárního“.
Článek 6.
V bodě 17. odst. 4 se na konec odstavce vkládá věta „Nestanovil-li garant případu pořadí, rozhodne o něm
předsedající.“
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Článek 7.
(1) V bodě 20. se v odst. 4 nahrazuje slovo „akce“ slovem „případu“.
(2) V bodě 20. se v odst. 5 nahrazuje slovo „akce“ slovem „případu“.
Článek 8.
V bodě 21. odst. 3 se za slovo „je“ vkládá text „usnesení,“.
Článek 9.
(1) V bodě 23. odst. 1 se za slovo „navrhnou“ vkládá text „navrhnout“.
(2) V bodě 23. odst. 1 písm. d) se tečka nahrazuje textem vkládá text „ a obnovit plenární jednání.“.
(3) V bodě 23. odst. 2 se slovo „Usnesení“ nahrazuje slovy „O usnesení se hlasuje bezprostředně po jeho
navržení a“
(4) V bodě 23. odst. 2 se slovo „všech hlasů“ nahrazuje slovy „hlasů všech členů soudné komise“
Článek 10.
Za bod 23. se vkládá bod 23.a, který včetně nadpisu zní:
„Bod 23.a Částečná rozhodnutí
(1) Částečné rozhodnutí soudné komise a částečné rozhodnutí o výroku soudné komise (dále jen: „částečné
rozhodnutí“) dočasně řeší určité poměry, než je v daném případu vydáno definitivní rozhodnutí.
(2) Částečné rozhodnutí může též rozhodnout pouze o části návrhu, v takové části je platné do doby vydání
dalšího částečného rozhodnutí nebo rozhodnutí definitního v daném případu.
(3) Částečné rozhodnutí zcela nahrazuje předešlé částečné rozhodnutí vydané v daném případu.
(4) Je-li v daném případu vydáno pouze částečné rozhodnutí a rozhodnutí definitivní není přijato ani po
uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí, stává se poslední vydané částečné rozhodnutí rozhodnutím
definitivním.“
Článek 11.
V bodě 32. odst. 3 se slovo „zaměstnanecký poměr s nadačním fondem“ nahrazují slovem „osobou v
zaměstnaneckém poměru s nadačním fondem“.
Článek 12.
(1) V bodě 35. odst. 2 se slovo „rozpočtu“ nahrazují slovem „rozpočtové kapitoly“.
(2) V bodě 35. odst. 2 se slovo „rozpočtu“ nahrazují slovem „rozpočtové kapitoly“.

Část I.
Závěrečné ustanovení
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Článek 13.
(1) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem přijetí.
(2) Toto rozhodnutí je směrnicí.
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