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ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
o změně vnitřního předpisu R-6/4-2019 o způsobu tvorby,

číslování a zveřejňování dokumentů nadačního fondu, jakož
i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem

z důvodu potřeby zakotvení institutu sbírky předpisů
Správní rada se usnáší takto:

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 rozhodnutí správní rady o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů 
nadačního fondu, jakož i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem se mění takto:

Článek I.

Bod 1.

(1) Nadpis bodu 14. zní „Bod 14. Zveřejňování dokumentů nadačního fondu“

(2) V bodě 14. se mezera před poslední tečkou zrušuje.

(3) Za bod 14. se vkládá nový bod 14.a, který včetně nadpisu zní:

„Bod 14.a Sbírka vnitřních předpisů

(1) Zřizuje se Sbírka vnitřních předpisů (dále jen „sbírka“).

(2) V evidenci předpisů klubu se zveřejňují:

a) vnitřní předpisy nadačního fondu,

b) vnitřní předpisy přidružených organizací,

c) rozhodnutí správní rady o systematickém přeznačení vnitřních předpisů podle bodu 15.a,

d) směrnice,

e) změny, dodatky a doplnění Smlouvy o přidružených organizacích, a 

f) opravy tiskových chyb podle bodu 15. odst. 1

(3) Změny ve sbírce provádí sekretariát na žádost původce předpisu nebo jeho vydavatele.

(4) Změny ve sbírce může z pověření vedoucího sekretariátu provést též původce předpisu nebo jeho
vydavatel.

(5) Za vedení Sbírky je odpovědný Centrální sekretariát.“

Bod 2.

V bodu 15. odst. 2 se za text „podle bodu 14. odst. 1“ vkládá text „a bodu 15.a“.
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Bod 3.

(1) V bodu 15.a odst. 1 se slovo „přečíslování“ nahrazuje slovem „přeznačení“.

(2) V bodu 15.a odst. 3 se slovo „přečíslování“ nahrazuje slovem „přeznačení“.

Bod 4.

Bod 17. odst. 2 zní:

„(2) Bod 1. odst. 2 a bod 14.a je směrnicí.“

Článek II. Přechodná ustanovení

(1) Sbírka vnitřních předpisů se zřizuje až uplynutím dne 31. 12. 2020.

(2) Stávající platné vnitřní předpisy nadačního fondu, směrnice a dokumenty přidružených organizací 
zveřejňovaných ve Sbírce vnitřních předpisů se do ní zanesou nejpozději dnem 1. 3. 2020.

(3) Náklady na zřízení Sbírky vnitřních předpisů se hradí v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Hlavní správa.

Část II.

Závěrečná ustanovení
Článek III.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem přijetí.


