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ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
o změně vnitřního předpisu R-12/6-2019 o pravidlech

hospodaření
ze dne 3. 12. 2020

Správní rada přijímá toto rozhodnutí.

Část I.

Změna rozhodnutí správní rady o pravidlech hospodaření

Vnitřní předpis R-12/6-2019 Rozhodnutí správní rady o pravidlech hospodaření se mění takto:

Článek 1. 

Bod 1.

(1) V bodě 1 odst. 1 písm. j) se nahrazuje slovo „peněžitými“ slovem „peněžními“.

(2) Stávající odst. 1 se označuje a za něj se vkládají nové odstavce 2 a 3 ve znění:

„(2) Podle tohoto rozhodnutí jsou povinny postupovat všechny orgány nadačního fondu.

(3) Toto rozhodnutí má pro orgány nadačního fondu závazný a pro orgány přidružených organizací 
doporučující charakter.“

(3) V bodě 2. odst. 4 zní:

„(4) Návrhy vypracované Centrálním sekretariátem nadačního fondu a přidružených organizací (dále
jen „sekretariát“) podává v rámci úkonů stanovených tímto rozhodnutím vedoucí sekretariátu.“

Bod 2.

(1) V bodě 3. odst. 1 se slovo „Peněžité“ nahrazuje slovem „Peněžní“.

(2) V bodě 3. odst. 2 se slovo „Peněžité“ nahrazuje slovem „Peněžní“.

(3) V bodě 3. se za slova „ve zvláštním rozhodnutí“ se vkládají slova „předseda správní rady“.

(4) V bodě 3. se slova „a předseda správní rady“ vypouští.

Bod 3.

(1) Označení odstavce v bodu 5. odst. 1 se zrušuje.

(2) V bodě 6. odst. 1 se slovo „funkcí“ nahrazuje slovem „činností“.

Bod 4.

(1) V bodě 7. odst. 1 se slova „nadačního fondu“ vypouští.

(2) V bodě 7. odst. 3 se slova „Po takovýchto hlasováních“ nahrazují slovy „Není-li přijat ani jeden z těchto 
návrhů,“
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(3) V bodě 8. odst. 4 se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 2“.

Bod 5.

(1) V bodě 9. odst. 1 písm a) se za slovo „předkládání“ vkládá slovo „průběžných“.

(2) V bodě 9. odst. 2 se závěrečná tečka nahrazuje textem „v průběhu rozpočtového roku“.

(3) V bodě 9. odst. 3 se slova „správní rada“ nahrazují slovy „Je-li přijato doprovodné usnesení, správní 
rada“.

(4) V bodě 9. odst. 4 se za slovo „prostředky“ vkládá slovo „rozpočtové“.

Bod 6.

(1) V bodě 10. odst. 4 zní:

„(4) Pozměňovací návrhy, se kterými ředitel n. f. nesouhlasí, jsou nehlasovatelné, ledaže se jedná o 
pozměňovací návrhy upravující:

a) přesun prostředků mezi kapitolami, aniž by bylo zasaženo do rozpočtové rezervy a výše 
salda,

 b) snížení salda a plošně všech výdajů rovným dílem včetně rozpočtové rezervy,

c) způsob vypořádání a moření dluhu,

 d) úpravu mzdové základy nebo

e) rozšíření výčtu příjmů bez změny výše příjmů rozpočtu.“

(2) V bodě 12. odst. 1 písm. a) se na konec textu doplňuje čárka.

(3) V bodě 12. odst. 1 se za písm. b) vkládá nové písm. c) ve znění:

„c) výdaje určené jako nadační příspěvky,“

(4) V bodě 12. odst. 1 se za nové písm. p) vkládá nové písm. q) ve znění:

(5) V bodě 12. odst. 2 se text „k) až o)“ nahrazuje textem „l) až p)“.

Bod 7.

(1) V bodě 14. odst. 3 se slova „rezerva pode“ nahrazuje slovem „rezervy podle“.

(2) V bodě 15. odst. 2 písm se za slova „v rozpočtu“ vkládá slovo „taktéž“.

(3) V bodě 15. odst. 2 písm se za slova „v průběhu“ vkládá slovo „rozpočtového“.

(4) V bodě 15. odst. 4 zní:

„(4) Finanční prostředky souhrnné rezervy nesmí směřovat na nadační příspěvky.“

(5) V bodě 16. se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3 ve znění:

„(3) Správci kapitol pravidelně konzultují s ředitelem nadačního fondu výdaje učiněné v rámci 
kapitoly.“

Bod 8.

(1) V bodě 17. odst. 2 se slovo „peněžité“ nahrazuje slovem „peněžní“.

(2) V bodě 17. odst 4 se slovo „Peněžité“ nahrazuje slovem „Peněžní“.

(3) V bodě 17. odst 4 se slovo „peněžitých“ nahrazuje slovem „peněžních“.
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(4) V bodě 19. se tečka nahrazuje textem „nadačního fondu (dále jen „revizor“).“.

Bod 9.

(1) V bodě 21. odst. 2 zní:

„(2) Z příjmů nadačního fondu nad souhrnnou částku 10 000 Kč smí být použito na výdaje podle 
bodu 12. písm. a), d), g) až i) a m) souhrnně maximálně 10 % těchto příjmů.“

(2) V bodě 21. odst. 4 se text „písm b) a e)“ nahrazuje slovem „písm. b), c) a f)“.

(3) V bodě 22. odst. 2 písm. c) se číslovka „11“ nahrazuje číslovkou „11.“.

(4) V bodě 23. se tečka nahrazuje čárkou, za níž se vkládá text „v opačném případě postačí souhlas ředitele 
n. f“.

(5) V bodě 23. odst. 2 se slova „a z pověření správní rady samostatná účetní jednotka“ nahrazuje slovy „na 
základě usnesení správní rady“.

Bod 10.

(1) V bodě 24. věta druhá a třetí zní:

„Před provedením takovéto úhrady je třeba provést rozpočtové opatření. Není-li takovéto řešení 
možné, takto vzniklý stav se nazývá finanční nouze.“

(2) V bodě 29. odst. 1 se slova „nadačního fondu“ vypouští.

(3) V bodě 30. odst. 1 se za slovo „revizorovi“ vkládají slova „na jeho žádost“.

(4) V bodě 30. odst. 3 se za slova „pověřeného člena“ vkládají slova „soudné komise“.

Část II.

Závěrečná ustanovení
Článek 2.

(1) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti 1. ledna 2021.

(2) Toto rozhodnutí bylo schváleno správní radou dne 3. 12. 2020.


