
HRAD KÁCOV – nadační fond D-3/13-04-2021

VNITŘNÍ PŘEDPIS
o výjimce z organizačního řádu Centrálního sekretariátu

ze dne 13. 4. 2021

Vedoucí sekretariátu přijímá tento vnitřní předpis:

Bod 1. Rozhodnutí o změně kompetencí oddělení, úseků či sekcí

(1) Úsek účetní zodpovídá za:

a) včasné a správné zpracování žádostí na získání státních a dalších dotací a jejich následné vyúčtování,

b) zajištění výběru testovacích sad na Covid-19, jejich objednávání a úhradu,
c) vedení účetnictví a zpracování ročního vyúčtování (účetní uzávěrka, daňové přiznání), 
d) provedení inventury a hospodárné využívání majetku nadačního fondu a přidružených organizací, 

financování nadačního fondu a jeho následné vyúčtování dle schváleného rozpočtu a
e) vypracování účetní závěrky, výhledu hospodaření, přehledu hospodaření a rozpočtu nadačního fondu

a účetní závěrky přidružených organizací. 
(2) Sekce chodu nadačního fondu:

a) zabezpečuje administrativně, organizačně a technicky výkon činnosti nadačního fondu, zejména 
plnění rozhodnutí jeho orgánů a plnění dalších úkolů, které mu tyto orgány uloží, 

b) organizuje pracovní pohovory a přijímání zaměstnanců a brigádníků nadačního fondu a sekretariátu 
podle dohodnutých kritérií, 

c) zodpovídá za koordinaci činností nadačního fondu, za plnění smluv uzavřených jménem nadačního 
fondu a za nerušený průběh jednání správní rady, jeho přípravu a zpracování výstupů z něj ve 
spolupráci se sekcí ekonomickoprávní a sekcí komunikace,

d) organizuje jednání soudné komise a dalších orgánů nadačního fondu dle potřeb těchto orgánů,
e) organizačně a technicky zajišťuje provádění testování zaměstnanců nadačního fondu, pracovníků 

nadačního fundu a dalších zájemců na Covid-19,
f) zajišťuje agendu spojenou s užíváním služebních vozidel nadačního fondu. 

Bod 2. Rozhodnutí o úpravě úředních hodiny podatelny
Úředními hodinami podatelny jsou:

a) pondělí v čase 10:00 až 16:00,
b) středa v čase 8:00 až 15:00 a
c) sobota v čase 16:00 až 18:00.

Bod 3. Závěrečná ustanovení

(1) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 13. 4. 2021.

(2) Tento vnitřní předpis pozbývá platnosti dnem 12. 6. 2021. Výkonná rada sekretariátu vyjádřila souhlas s 
platností tohoto vnitřního předpisu v délce 60 dnů.

Za sekretariát:

Pavel Wagenknecht v. r.

Alena Vágnerová v. r.


