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Č. j.:  MK 7155/2020 OE 

 

Příkaz ředitele odboru ekonomického 

 č. 2/2020, 

kterým se mění Příkaz ředitele odboru investic a veřejných zakázek č. 1/2018, kterým  

se vydává metodický pokyn o postupu správce programu a organizací v působnosti 

resortu Ministerstva kultury při financování akcí evidovaných v Informačním systému 

programového financování v rámci programů ve správě Odboru investic a veřejných 

zakázek Ministerstva kultury 

 

 

Čl. I. 

 

Příkaz ředitele odboru investic a veřejných zakázek č. 1/2018, kterým se vydává metodický 

pokyn o postupu správce programu a organizací v působnosti resortu Ministerstva kultury  

při financování akcí evidovaných v Informačním systému programového financování v rámci 

programů ve správě Odboru investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury se mění takto: 

 

1. V Čl. I. odst. 2 se slova „investic a veřejných zakázek MK“ nahrazují slovem 

„ekonomický“. Současně se v tomto odstavci slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 

 

2. V Čl. I. odst. 3 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 

 

3. V Čl. II. odst. 14 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 

 

4. V Čl. II. odst. 21 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 

 

5. V Čl. III. odst. 1 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „ OE“. 

 

6. V Čl. VI. odst. 4 se slova „náměstkovi pro řízení sekce ekonomické a provozní“ 

nahrazují slovy „náměstkyni pro řízení sekce legislativní a ekonomické podpory 

kultury“. 

 

7. V Čl. VI. odst. 5 se slova „náměstka pro řízení sekce ekonomické a provozní“ 

nahrazují slovy „náměstkyně pro řízení sekce legislativní a ekonomické podpory 

kultury“. 

 

8. V Čl. VII. odst. 2 se slova „náměstkovi pro řízení sekce ekonomické a provozní“ 

nahrazují slovy „náměstkyni pro řízení sekce legislativní a ekonomické podpory 

kultury“. 

 

9. V Čl. VIII. odst. 3 se slova „náměstka pro řízení sekce ekonomické a provozní“ 

nahrazují slovy „náměstkyni pro řízení sekce legislativní a ekonomické podpory 

kultury“. 

 



10. V Čl. X odst. 5 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „ OE“. 

 

11. V Čl. XI. odst. 3 písm. d) se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 

12. V Čl. XVI. Předběžná řídící kontrola odst. 1 se slova „náměstkovi pro řízení sekce 

ekonomické a provozní“ nahrazují slovy „náměstkyni pro řízení sekce legislativní 

a ekonomické podpory kultury“. 

 

13. V Čl. XVI. Průběžná a následná řídící kontrola odst. 2 se slova „náměstkovi pro řízení 

sekce ekonomické a provozní“ nahrazují slovy „náměstkyni pro řízení sekce 

legislativní a ekonomické podpory kultury“. 

 

14. V Čl. XVII. Průběžná veřejnosprávní kontrola (dále jen „administrativní kontrola“) 

odst. 4 se slova „náměstkovi pro řízení sekce ekonomické a provozní“ nahrazují slovy 

„náměstkyni pro řízení sekce legislativní a ekonomické podpory kultury“. 

 

 

 

 

 

Čl. II. 

 

 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 

 

V Praze dne 19. 02. 2020 

 

         Ing. Jan Vořechovský 

                   ředitel odboru ekonomického 
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