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ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
o změně rozhodnutí správní rady o podpisech, razítkách a
raznicích z důvodu změny jednání za nadační fond
Správní rada se usnáší takto:

Část I.
Změna rozhodnutí správní rady o podpisech, razítkách a raznicích
Vnitřní předpis R-4/1-2020 o podpisech, razítkách a raznicích se mění takto:
Článek I.
Bod 1.
(1) V bodě 2. odst 2 písm. e) se slova „společně 2 členové správní rady“ nahrazují slovy „předseda správní
rady po předchozím souhlasu správní rady“.
(2) V bodě 2. se za stávající odst. 3 vkládá nový odstavec 4 ve znění:
„(4) Podpisové právo pro dokumenty vydané Skupinou vysokých představitelů na základě Smlouvy
o přidružených organizacích má Vysoký představitel pro reprezentaci, z jeho pověření pak předseda
správní rady nadačního fondu. Podpisové právo pro směrnice náleží předsedovi správní rady
nadačního fondu.“
Bod 2.
V bodě 3. se slova „mají společně 2 členové správní rady“ nahrazují slovy „má předseda správní rady“.
Bod 3.
V bodě 4. se slova „společně 2 členové“ nahrazují slovem „předseda“.
Bod 4.
V bodě 4. se za stávající odst. 3 vkládá nový odstavec 4 ve znění:
„(4) Podepisování za sekretariát se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu sekretariátu
připojí vedoucí sekretariátu svůj podpis. V oficiálních dokumentech se užije zkráceného razítka
sekretariátu. Obdobně se postupuje u samotných odděleních, sekcí a úseků sekretariátu s tím, že
podepisování provádí jejich vedoucí nebo v případě úseků manager úseku.“
Bod 5.
(1) V bodu 9. odst. 2 zní:
„(2) Přístupy k uznávanému elektronickému podpisu spravuje Centrální sekretariát. Není-li možné
použít elektronický podpis, použije se podpis listinný.“
(2) V bodu 10. odst. 2 se za slovo „rozhodnutí“ vkládá slovo „bylo“.
(3) V bodě 10. se na konec textu vkládá tečka, pod níž se vkládá nový odstavec 3 ve znění:
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„Toto rozhodnutí správní rady je směrnicí.“
Článek II. Přechodná ustanovení
Bylo-li postupováno podle tohoto rozhodnutí přede dnem nabytí jeho účinnosti, považují se tato jednání za
platná a účinná v rozsahu, v jakém byla učiněna.

Část II.
Závěrečná ustanovení
Článek III.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem přijetí.

