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SMĚRNICE
o společném přehledu hospodaření nadačního fondu a
přidružených organizací
ze dne 6. 4. 2020
Správní rada přijímá tuto směrnici.

Část I.
Úvodní ustanovení
Bod 1. Obecná ustanovení
(1) Podle této směrnice jsou povinny postupovat všechny přidružené organizace a nadační fond.
(2) Činnosti nařízené a upravené touto směrnicí koordinuje Centrální sekretariát.

Část II.
Společný přehled hospodaření
Bod 2. Povinnost předkládat Skupině vysokých představitelů přehled hospodaření
(1) Všechny přidružené organizace pro účely koordinace společných cílů předkládají Skupině vysokých
představitelů jedenkrát ročně přehled svého hospodaření.
(2) Přidružené organizace jsou povinny předložit vypracovaný přehled hospodaření za předcházející účetní
období nejpozději do 31. 3. roku následujícího po hodnoceném rozpočtovém roce.
Bod 3. Vypracování, schválení a zveřejnění přehledu hospodaření
(1) Nejpozději do posledního dne druhého kalendářního měsíce rozpočtového roku vypracuje Centrální
sekretariát přehledy hospodaření přidružených organizací obsahující výsledek hospodaření zkoumaného
rozpočtového roku, výše a druhy závazků přidružené organizace, stav peněžních prostředků, které má
přidružená organizace uloženy na svých bankovních účtech a v hotovosti, výši a druh příjmů a výdajů
přidružené organizace a závěrečné slovo.
(2) Vypracovaný přehled hospodaření podle předchozího odstavce schvaluje statutární orgán přidružené
organizace a zařadí jej prostřednictvím Vysokého představitele pro reprezentaci na nejbližší pořad schůze
Skupiny vysokých představitelů.
(3) Skupina vysokých představitelů k návrhu přehledu hospodaření zařazeném na pořad schůze podle
předchozího odstavce zaujme stanovisko, které bezodkladně zašle přidružené organizaci k vyjádření.
(4) Statutární orgán přidružené organizace se může ke stanovisku vydaném k přehledu hospodaření vyjádřit
ve lhůtě 14 dnů ode dne projednání přehledu hospodaření Skupinou vysokých představitelů. Vyjádření ke
stanovisku k přehledu hospodaření zašle předseda statutárního orgánu neprodleně po jeho schválení
vedoucímu Centrálního sekretariátu.
(5) Uplyne-li lhůta podle odst. 4 věty první, nebo obdrží-li vedoucí Centrálního sekretariátu vyjádření podle
odst. 5 věty druhé, zveřejní Centrální sekretariát ve lhůtě 3 dní od tohoto okamžiku přehled hospodaření,
stanovisko k němu a případně vyjádření přidružené organizace k tomuto stanovisku způsobem umožňujícím
dálkový přístup a zpřístupní tyto dokumenty v sídle Centrálního sekretariátu.
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Bod 4. Postupy orgánů nadačního fondu a přidružených organizací
(1) Všechny orgány nadačního fondu a přidružených organizací poskytují veškerou součinnost Centrálnímu
sekretariátu při vypracování přehledu hospodaření, v souvislosti s tím mu poskytují především pravdivé a
přesné informace o svém hospodaření.
(2) Centrální sekretariát spolupracuje se statutárními orgány přidružených organizací a informuje je o
postupech při vypracování přehledu hospodaření.

Část III.
Závěrečná ustanovení
Bod 5. Závěrečná ustanovení a účinnost
(1) Tato směrnice nabývá účinnosti sedmým dnem následujícím po dni přijetí.
(2) Tato směrnice byla schválena správní radou dne 6. 4. 2020

