USNESENÍ IV. SNĚMU
PRACOVNÍ SPOLEČNOSTI NÁSTAVKOVÝCH VČELAŘŮ CZ, z. s.
a jednání nově zvolené rady PSNV-CZ, z. s.
Ve Zbýšově, dne 7. 3. 2015
1. Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti rady a kanceláře a finanční zprávu za uplynulé
období.
2. Sněm bere na vědomí zprávu dozorčí rady.
3. Sněm bere na vědomí zprávy o členské agendě, webu PSNV, Interním fóru PSNV, a eVěstníku.
4. Sněm bere na vědomí zprávy Komise pro o vzdělávání, zprávy o vydavatelské činnosti a
projektech PSNV (Coloss, Včelař – Farmář, Varroamonitoring system), o aktivitách PSNV v
jednáních týkajících se legislativy a o dotacích.
5. Sněm schvaluje plán činnosti společnosti na další období.
6. Sněm volí do funkce:
a) 1. místopředsedy – R. Hykla
b) 2. místopředsedy – L. Marka
c) členů Rady
Zdeňku Cutákovou
Alenu Machovou
Michala Kabáta
Leopolda Matelu
Jiřího Matla
d) předsedy kontrolní komise
Vladimíra Saboloviče
e) dvou členů kontrolní komise
Pavla Nováka
Marka Konvičného
7. Sněm schvaluje změny stanov:
s. 1, záhlaví:
Původní znění:
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s.
Schválené znění:
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.
Preambule:
Původní znění:
Včelaři, kteří chtějí tento stav změnit k lepšímu, využili svého ústavou zaručeného práva a
vytvořili toto sdružení.
Schválené znění:
Včelaři, kteří chtějí tento stav změnit k lepšímu, využili svého ústavou zaručeného práva a
vytvořili tento spolek.
Článek I., odst. 1
Původní znění:
Název sdružení je Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s., dále jen společnost;
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jeho zkratka je PSNV-CZ, o. s.
Schválené znění:
Název spolku je Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., dále jen společnost; jeho
zkratka je PSNV-CZ, z. s.
Článek I., odst. 2
Původní znění:
Společnost je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby, zejména
chovatele včel, začínající včelaře a příznivce chovu včel.
Schválené znění:
Společnost sdružuje fyzické a právnické osoby, zejména chovatele včel, začínající včelaře a
příznivce chovu včel.
Článek II., odst. 3, písm. h
Původní znění:
zakládat, zřizovat a provozovat v souladu s právními předpisy pozorovací, pokusná,
plemenářská, výzkumná, signalizační, chovatelská, výrobní, obchodní, výchovná, vzdělávací,
kulturní, školská a další zařízení, obchodní společnosti nebo družstva, soukromé školy a
učiliště, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti za účelem zkvalitňování a
podpory chovu včel, rozvoje ekonomiky včelaření a zajištění včelařských potřeb, využití a
odbytu včelích produktů;
Schválené znění:
zakládat, zřizovat a provozovat v souladu s právními předpisy pozorovací, pokusná,
plemenářská, výzkumná, signalizační, chovatelská, výrobní, obchodní, výchovná, vzdělávací,
kulturní, školská a další zařízení, soukromé školy a učiliště, nadace a nadační fondy, za
účelem zkvalitňování a podpory chovu včel, rozvoje ekonomiky včelaření a zajištění
včelařských potřeb, využití a odbytu včelích produktů;
Článek III., odst. 3
Původní znění:
Uchazeče o členství v PSNV-CZ, o. s. přijímá za členy oblastní skupina. O přijetí za člena
s trvalým bydlištěm v místě, kde dosud není ustavena oblastní skupina, rozhoduje přímo rada;
to platí i v případě, kdy oblastní skupina nerozhodne o přijetí do tří měsíců.
Schválené znění:
Uchazeče o členství v PSNV-CZ, z. s. přijímá za členy výbor oblastní skupiny. O přijetí za
člena s trvalým bydlištěm v místě, kde dosud není ustavena oblastní skupina, rozhoduje přímo
rada; to platí i v případě, kdy výbor oblastní skupiny nerozhodne o přijetí do tří měsíců.
Článek III. odst. 4
Původní znění:
Územně příslušnou oblastní skupinou společnosti je ta oblastní skupina, na jejímž území má
člen své trvalé bydliště. Členové s trvalým bydlištěm mimo území České republiky si
svobodně vyberou, v které oblastní skupině požádají o členství. Člen společnosti musí být
členem oblastní skupiny. Člen může požádat o převedení do kterékoliv oblastní skupiny. Této
žádosti, není-li námitek z oblastní skupiny, kam člen žádá být převeden, musí být vyhověno.
Schválené znění:
Územně příslušnou oblastní skupinou společnosti je ta oblastní skupina, na jejímž území má
člen své trvalé bydliště. Členové s trvalým bydlištěm mimo území České republiky si
svobodně vyberou, v které oblastní skupině požádají o členství. Člen společnosti může být
členem oblastní skupiny. Člen může požádat o převedení do kterékoliv oblastní skupiny. Této
2

žádosti, není-li námitek z oblastní skupiny, kam člen žádá být převeden, musí být vyhověno.
Článek III., odst. 5
Původní znění:
Pokud je přihláška o členství ve společnosti zamítnuta, musí to být uchazeči písemně sděleno.
Uchazeč o členství ve společnosti se může proti zamítavému rozhodnutí do 15 dnů od
doručení odvolat k celostátní dozorčí radě.
Schválené znění:
Pokud je přihláška o členství ve společnosti zamítnuta, musí to být uchazeči písemně sděleno.
Uchazeč o členství ve společnosti se může proti zamítavému rozhodnutí do 15 dnů od
doručení odvolat k celostátní kontrolní komisi.
Článek III., odst. 6
Původní znění:
Členskou evidenci společnosti vedou příslušné oblastní skupiny a centrálně dle oblastních
skupin celostátní skupina. Člen musí být v členské evidenci pouze v jedné skupině.
Schválené znění:
Členskou evidenci společnosti vedou výbory příslušné oblastní skupiny a centrálně dle
oblastních skupin jednatel společnosti, který vede seznam členů společnosti. Člen musí být
evidován v členské evidenci pouze v jedné skupině.
Článek III., odst. 8
Původní znění:
Přijetí nezletilého do společnosti je podmíněno písemným souhlasem jeho zákonného
zástupce.
Schválené znění:
Přijetí nezletilého do společnosti je podmíněno písemným souhlasem jeho zákonných
zástupců.
Článek III., odst. 11, písm. b
Původní znění:
vystoupením člena (oznámení o vystoupení ze společnosti podává člen písemně té skupině, ve
které je veden v členské evidenci); členství vystoupením zaniká ke dni, kdy bylo oznámení
společnosti doručeno; účinnost vystoupení pak nastává až po písemném vyrozumění
vystupujícího člena společností o dni doručení jeho oznámení o vystoupení (den zániku
členství) a provedeném záznamu vyřazení z členské evidence; zánik členství vystoupením je
možný jen u členů, kteří mají řádně uhrazené příspěvky až do dne podání oznámení o
vystoupení, v opačném případě se oznámení o vystoupení posuzuje jako odmítnutí zaplatit
příspěvek a vyřízení této věci se provádí dle následujícího odstavce, pokud člen nezaplacené
příspěvky odmítne doplatit;
Schválené znění:
vystoupením člena (oznámení o vystoupení ze společnosti podává člen písemně té skupině, ve
které je veden v členské evidenci); členství vystoupením zaniká ke dni, kdy bylo oznámení
společnosti doručeno; účinnost vystoupení pak nastává až po písemném vyrozumění
vystupujícího člena společností o dni doručení jeho oznámení o vystoupení (den zániku
členství) a provedeném záznamu vyřazení z členské evidence; zánik členství vystoupením je
možný jen u členů, kteří mají řádně uhrazené příspěvky až do dne podání oznámení o
vystoupení, v opačném případě se oznámení o vystoupení posuzuje jako odmítnutí zaplatit
příspěvek a vyřízení této věci se provádí dle následujícího písmene, pokud člen nezaplacené
příspěvky odmítne doplatit;
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Článek III., odst. 11, písm. d
Původní znění:
vyloučením (poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně členské povinnosti). O
zániku členství vyloučením ze společnosti rozhoduje rada na odůvodněný návrh předsedy
společnosti či výboru konference;
Schválené znění:
vyloučením (poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně členské povinnosti). O
zániku členství vyloučením ze společnosti rozhoduje rada na odůvodněný návrh předsedy
společnosti či výboru oblastní skupiny;
Článek IV., odst. 1, písm. e
Původní znění:
svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům
společnosti;
Schválené znění:
svobodně vyjadřovat, obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům
společnosti a účastnit se elektronického hlasování;
Článek IV., odst. 1, písm. f
Původní znění:
v případě sporu se odvolávat k celostátní dozorčí radě;
Schválené znění:
v případě sporu se odvolávat k celostátní kontrolní komisi;
Článek IV. odst. 1, písm. h
Původní znění:
využívat výhod, jež poskytuje společnost svým členům;
Schválené znění:
využívat výhod, jež poskytuje společnost svým členům.
Článek V. odst. 7
Původní znění:
Oblastní skupina přijímá členy jménem společnosti.
Schválené znění:
Výbor oblastní skupiny přijímá členy jménem společnosti.
Článek VI. odst. 1
Původní znění:
Orgány celostátní skupiny jsou:
a) sněm;
b) rada;
c) předseda;
d) celostátní dozorčí rada.
Schválené znění:
Orgány celostátní skupiny jsou:
a) sněm;
b) rada;
c) předseda společnosti;
d) první místopředseda společnosti;
e) ředitel kanceláře;
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f) jednatel společnosti;
g) celostátní kontrolní komise.
Článek VI. odst. 1, písm. e
Původní znění:
celostátní dozorčí rada
Schválené znění:
celostátní kontrolní komise
Článek VI. odst. 2, písm. d
Původní znění:
oblastní dozorčí rada
Schválené znění:
oblastní kontrolní komise
Článek VII., odst. 1
Původní znění:
Sněm je vrcholným orgánem společnosti. Svoláván je na základě usnesení rady předsedou
společnosti.
Schválené znění:
Sněm je nejvyšším orgánem společnosti. Svoláván je na základě usnesení rady předsedou
společnosti.
Článek VII., odst. 2
Původní znění:
Sněm se schází jedenkrát za tři roky. Dobu a místo konání sněmu a jeho program určuje rada.
Schválené znění:
Sněm se schází alespoň jedenkrát za dva roky. Dobu a místo konání sněmu a jeho program
určuje rada.
Článek VII. odst. 5, písm. c
Původní znění:
stanovuje počet členů rady a celostátní dozorčí rady;
Schválené znění:
stanovuje počet členů rady a celostátní kontrolní komise, které volí a odvolává;
Článek VII. odst. 6
Původní znění:
Zprávu celostátní dozorčí rady bere sněm na vědomí.
Schválené znění:
Zprávu celostátní kontrolní komise bere sněm na vědomí.
Článek VII., odst. 9, písm. b
Původní znění:
předsedu celostátní dozorčí rady;
Schválené znění:
předsedu celostátní kontrolní komise;
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Článek VII., odst. 9, písm. c
Původní znění:
členy rady a celostátní dozorčí rady.
Schválené znění:
členy rady a celostátní kontrolní komise.
Článek VII., odst. 16, písm. c
Původní znění:
na návrh předsedy společnosti jmenuje a odvolává ředitele;
Schválené znění:
na návrh předsedy společnosti jmenuje a odvolává ředitele kanceláře;
Článek VII., odst. 16, písm. d
Původní znění:
ukládá úkoly předsedovi, místopředsedům, řediteli, případně dalším funkcionářům společnosti
a členům kanceláře společnosti;
Schválené znění:
ukládá úkoly předsedovi společnosti, místopředsedům společnosti, řediteli kanceláře,
případně dalším funkcionářům společnosti a členům kanceláře společnosti;
Článek VII., odst. 16, písm. f
Původní znění:
schvaluje jednací a organizační řád společnosti a dozorčích rad, příspěvkový řád, nominační
řád a směrnice pro hospodaření a účtování společnosti; směrnici řídící odpovědnost a
kompetence šéfredaktorů a redakčních rad odborných časopisů a směrnici pro vedení
záznamů v členské evidenci a další směrnice pro činnost společnosti;
Schválené znění:
schvaluje příspěvkový řád a směrnice pro činnost společnosti;
Článek VII., odst. 16, písm. g
Původní znění:
jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce předsedy nebo místopředsedy
společnosti, volí a odvolává ze svého středu nástupce do konce funkčního období;
Schválené znění:
jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce předsedy nebo místopředsedy
společnosti, volí a odvolává ze svého středu nástupce;
Článek VII., odst. 16, písm. j
Původní znění:
schvaluje zakládání obchodních společností a družstev nebo členství v nich a dalších zařízení
podle č. II., odst. 3, písm. h) těchto stanov;
Schválené znění:
celý odstavec zrušen, číslování následujícího odst. se upravuje
Článek VII., odst. 20
Původní znění:
Rada je oprávněna provést v případě potřeby společnosti nezbytné a účelné změny stanov
s výjimkou ustanovení o sněmu a ustanovení o působnosti a pravomocích dozorčích rad
a o zániku společnosti.
Schválené znění:
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Rada je oprávněna provést v případě potřeby společnosti nezbytné a účelné změny stanov
s výjimkou ustanovení o sněmu a ustanovení o působnosti a pravomocích kontrolních komisí
a o zániku společnosti.
Článek VII., odst. 23
Původní znění:
Jednání rady se účastní s hlasem poradním předseda celostátní dozorčí rady.
Schválené znění:
Jednání rady se může účastnit s hlasem poradním předseda celostátní kontrolní komise.
Článek VII., odst. 24
Původní znění:
Předseda společnosti stojí v čele celé společnosti. Je statutárním představitelem společnosti.
Je oprávněn jednat ve všech věcech společnosti.
Schválené znění:
Předseda společnosti stojí v čele celé společnosti. Je statutárním představitelem společnosti
spolu s prvním místopředsedou společnosti. Je oprávněn jednat ve všech věcech společnosti.
Článek VII., odst. 31
Původní znění:
V době nepřítomnosti předsedy společnosti má tyto pravomoci místopředseda společnosti.
Schválené znění:
V době nepřítomnosti předsedy společnosti má tyto pravomoci první místopředseda
společnosti.
Článek VII., nadpis před odst. 32
Původní znění:
Ředitel společnosti
Schválené znění:
Ředitel kanceláře
Článek VII., odst. 32
Původní znění:
Ředitel společnosti
Schválené znění:
Ředitel kanceláře
Článek VII., odst. 32, písm. b
Původní znění:
určuje jednatele odpovědného za vedení záznamů v členské evidenci;
Schválené znění:
určuje jednatele společnosti odpovědného za vedení záznamů v členské evidenci;
Článek VII., nadpis před novým odst. 33 (číslování následujících odst. se upravují)
Nový nadpis:
Jednatel společnosti
Článek VII., odst. 33
Jednatel společnosti
a) zodpovídá za vedení členské evidence. Ve své činnosti se řídí těmito stanovami,
Příspěvkovým řádem a Směrnicí pro vedení členské evidence;
7

b) provádí v členské databázi zápisy a výmazy týkající se členství osob ve společnosti; způsob
přístupu k databázi je stanoven Směrnicí pro vedení členské evidence.
Článek VII., nadpis před odst. 33
Původní znění:
Celostátní dozorčí rada
Schválené znění:
Celostátní kontrolní komise
Článek VII., odst. 33
Původní znění:
Celostátní dozorčí rada kontroluje finanční, hospodářskou, odbornou a správní činnost
společnosti.
Schválené znění:
Celostátní kontrolní komise kontroluje finanční, hospodářskou, odbornou a správní činnost
společnosti.
Článek VII., odst. 34,
Původní znění:
Celostátní dozorčí rada je za svou činnost odpovědna sněmu.
Schválené znění:
Celostátní kontrolní komise je za svou činnost odpovědna sněmu.
Článek VII., odst. 35
Původní znění:
Zasedání celostátní dozorčí rady svolává její předseda podle plánu činnosti nejméně jedenkrát
za rok. Předseda dozorčí rady je povinen svolat celostátní dozorčí radu, požádá-li o to alespoň
třetina jejích členů.
Schválené znění:
Zasedání celostátní kontrolní komise svolává její předseda podle plánu činnosti nejméně
jedenkrát za rok. Předseda kontrolní komise je povinen svolat celostátní kontrolní komisi,
požádá-li o to alespoň třetina jejích členů.
Článek VII., odst. 36
Původní znění:
Předseda, členové a náhradníci celostátní dozorčí rady nesmějí vykonávat žádnou další funkci
ve společnosti na stejné úrovni, ani nesmějí být zaměstnanci společnosti.
Schválené znění:
Předseda, členové a náhradníci celostátní kontrolní komise nesmějí vykonávat žádnou další
funkci ve společnosti na stejné úrovni, ani nesmějí být zaměstnanci společnosti.
Článek VII., odst. 37
Původní znění:
Předseda celostátní dozorčí rady se účastní zasedání rady s hlasem poradním, podává zprávu o
své činnosti a předkládá ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti předkládá
rovněž sněmu.
Schválené znění:
Předseda celostátní kontrolní komise se účastní zasedání rady s hlasem poradním, podává
zprávu o své činnosti a předkládá ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti
předkládá rovněž sněmu.
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Článek VII., odst. 38
Původní znění:
Celostátní dozorčí rada zejména:
Schválené znění:
Celostátní kontrolní komise zejména:
Článek VII., odst. 38, písm. c
Původní znění:
výsledek kontroly nebo revize oznámí dozorčí rada prověřované jednotce, která je povinna
celostátní dozorčí radě sdělit opatření přijatá k případně zjištěným nedostatkům;
Schválené znění:
výsledek kontroly nebo revize oznámí kontrolní komise prověřované jednotce, která je
povinna celostátní kontrolní komisi sdělit opatření přijatá k případně zjištěným nedostatkům;
Článek VII., odst. 39
Původní znění:
Celostátní dozorčí rada může po projednání s příslušným výborem společnosti rozhodnout
hlasováním o odvolání člena celostátní dozorčí rady z funkce, neplní-li člen dlouhodobě úkoly
vyplývající z jeho funkce.
Schválené znění:
Celostátní kontrolní komise může po projednání s příslušným výborem společnosti
rozhodnout hlasováním o odvolání člena celostátní kontrolní komise z funkce, neplní-li člen
dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce.
Článek VIII., odst. 1
Původní znění:
Konference je vrcholným orgánem oblastní skupiny. Svolávána je na základě usnesení výboru
předsedou oblastní skupiny.
Schválené znění:
Konference je nejvyšším orgánem oblastní skupiny. Svolávána je na základě usnesení výboru
předsedou oblastní skupiny.
Článek VIII., odst. 5, písm. c
Původní znění:
stanovuje počet členů výboru a oblastní dozorčí rady;
Schválené znění:
stanovuje počet členů výboru a oblastní kontrolní komise;
Článek VIII., odst. 6
Původní znění:
Zprávu oblastní dozorčí rady bere konference na vědomí.
Schválené znění:
Zprávu oblastní kontrolní komise bere konference na vědomí.
Článek VIII., odst. 7, písm. b
Původní znění:
předsedu oblastní dozorčí rady;
Schválené znění:
předsedu oblastní kontrolní komise;
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Článek VIII., odst. 7, písm. d
Původní znění:
členy výboru a oblastní dozorčí rady;
Schválené znění:
členy výboru a oblastní kontrolní komise;
Článek VIII., odst. 12, písm. e
Původní znění:
schvaluje převedení člena do členské evidence;
Schválené znění:
Písm. e) se ruší.
Článek VIII., odst. 12, písm. f
Původní znění:
stanovuje počet členů výboru a oblastní dozorčí rady;
Schválené znění:
stanovuje počet členů výboru a oblastní kontrolní komise;
Článek VIII., odst. 19
Původní znění:
Jednání výboru se účastní s hlasem poradním předseda oblastní dozorčí rady.
Schválené znění:
Jednání výboru se účastní s hlasem poradním předseda oblastní kontrolní komise.
Článek VIII., odst. 28, písm. b
Původní znění:
je oprávněn se zúčastnit zasedání výboru s hlasem rozhodujícím a oblastní dozorčí rady s
hlasem poradním;
Schválené znění:
je oprávněn se zúčastnit zasedání výboru s hlasem rozhodujícím a oblastní kontrolní komise s
hlasem poradním;
Článek VIII., nadpis před odst. 29
Původní znění:
Oblastní dozorčí rada
Schválené znění:
Oblastní kontrolní komise
Článek VIII., odst. 29
Původní znění:
Oblastní dozorčí rada kontroluje finanční, hospodářskou, odbornou a správní činnost oblastní
skupiny.
Schválené znění:
Oblastní kontrolní komise kontroluje finanční, hospodářskou, odbornou a správní činnost
oblastní skupiny.
Článek VIII., odst. 30
Původní znění:
Oblastní dozorčí rada je za svou činnost odpovědna konferenci.
Schválené znění:
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Oblastní kontrolní komise je za svou činnost odpovědna konferenci.
Článek VIII., odst. 31
Původní znění:
Zasedání oblastní dozorčí rady svolává její předseda podle plánu činnosti nejméně jedenkrát
za rok. Předseda oblastní skupiny je povinen svolat oblastní dozorčí radu, požádá-li o to
alespoň třetina jejích členů.
Schválené znění: Zasedání oblastní kontrolní komise svolává její předseda podle plánu
činnosti nejméně jedenkrát za rok. Předseda oblastní skupiny je povinen svolat oblastní
kontrolní komisi, požádá-li o to alespoň třetina jejích členů.
Článek VIII., odst. 32
Původní znění:
Předseda, členové a náhradníci oblastní dozorčí rady nesmí vykonávat žádnou další funkci ve
společnosti, ani nesmí být zaměstnanci společnosti.
Schválené znění:
Předseda, členové a náhradníci oblastní kontrolní komise nesmí vykonávat žádnou další
funkci ve společnosti, ani nesmí být zaměstnanci společnosti.
Článek VIII., odst. 33
Původní znění:
Předseda oblastní dozorčí rady se účastní zasedání výboru s hlasem poradním, podává zprávu
o své činnosti a předkládá ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti
předkládá rovněž sněmu.
Schválené znění:
Předseda oblastní kontrolní komise se účastní zasedání výboru s hlasem poradním, podává
zprávu o své činnosti a předkládá ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti
předkládá rovněž sněmu.
Článek VIII., odst. 34
Původní znění:
Oblastní dozorčí rada zejména:
Schválené znění:
Oblastní kontrolní komise zejména:
Článek IX., odst. 2
Původní znění:
Kandidáti na členy rady musejí svou kandidaturu zaslat minimálně 30 dnů před konáním
sněmu. Volební teze kandidátů musejí být zveřejněny (např. e-Věstník) minimálně 14 dnů
před konáním sněmu.
Schválené znění: Kandidáti na členy rady musejí svou kandidaturu zaslat minimálně 30 dnů
před konáním sněmu. Volební teze kandidátů musejí být zveřejněny (např. e-Věstník, interní
fórum) minimálně 14 dnů před konáním sněmu.
Článek IX., odst. 5
Původní znění:
Volební období orgánů společnosti všech stupňů je tříleté.
Schválené znění:
Volební období orgánů společnosti všech stupňů je dvouleté.
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Článek IX., odst. 8: vložen nový odstavec, tím se dále posouvá číslování odst.
Schválené znění:
Termín sněmu je oznámen minimálně v třicetidenním předstihu. Současně s termínem konání
sněmu je oznámen i návrh programu jeho jednání. Každý člen má právo navrhnout do 15 dnů
od oznámení termínu konání sněmu další body jednání. Konečnou verzi programu jednání
sněmu rozešle svolavatel sněmu nejméně 10 dní před jeho konáním.
Článek IX., odst. 9
Původní znění (v původním číslování odst. 8):
Sněm je usnášeníschopný s minimálním počtem 50 % členů. Není-li při stanoveném začátku
jednání přítomno 50 % členů, je po půlhodině sněm schopen usnášení při přítomnosti alespoň
40 členů. Není-li přítomno ani 40 členů a je třeba přijmout usnesení nebo provést volby, svolá
předseda orgánu jeho jednání na nový termín. Toto ustanovení se nevztahuje na radu, která je
usnášeníschopná, jen je-li přítomna více než polovina členů.
Schválené znění:
Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů společnosti. Není-li při
stanoveném začátku jednání přítomna nadpoloviční většina členů společnosti, je po půlhodině
sněm schopen usnášení při přítomnosti alespoň 40 členů. Pokud není přítomno ani 40 členů
společnosti, může rada rozhodnout, že nový sněm se bude konat za 30 min po prohlášení
sněmu za neusnášeníschopný. Takto nově svolaný sněm však může jednat a usnášet se pouze
o těch záležitostech, které byly uvedeny na programu jednání.
Článek IX. odst. 14
Původní znění (v původním číslování odst. 13):
Usnesení o odvolání člena celostátního orgánu z funkce je platné, jestliže pro ně hlasovaly
více než dvě třetiny všech členů příslušného celostátního orgánu (rady, dozorčí rady).
Schválené znění:
Usnesení o odvolání člena celostátního orgánu z funkce je platné, jestliže pro ně hlasovaly
více než dvě třetiny všech členů příslušného celostátního orgánu (rady, kontrolní komise).
Článek X., odst. 2, písm. b
Původní znění:
z výnosů založených obchodních společností nebo družstev;
Schválené znění:
Písm. b) se ruší.
Článek X., odst. 10
Původní znění:
Společnost může v souladu s právními předpisy spoluvytvářet zájmová sdružení právnických
osob.
Schválené znění:
Celý odst. 10 zrušen. Tím odchází ke změně číslování u odst. následujícího (z 11 na 10).
Článek XI., odst. 1
Původní znění:
Společnost může na návrh předsedy společnosti a po projednání v radě uzavírat v souladu
s právními předpisy smlouvy o součinnosti s jinou právnickou osobou (společenské sdružení,
obchodní společnost, družstvo nebo jiná organizace).
Schválené znění:
Společnost může na návrh předsedy společnosti a po projednání v radě uzavírat v souladu
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s právními předpisy smlouvy o součinnosti s jinou právnickou osobou (spolek, obchodní
společnost, družstvo nebo jiná organizace).
Článek XII., odst. 1, písm. b
Původní znění:
pravomocným rozhodnutím ministerstva o rozpuštění společnosti podle zákona o sdružování
občanů.
Schválené znění:
rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu spolku z rejstříku spolků.
Článek XII., odst. 2
Původní znění:
Při zániku společnosti se provede majetkové vypořádání, jež zajistí orgán určený sněmem. Při
zániku společnosti pravomocným rozhodnutím ministerstva o jejím rozpuštění provede
majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem.
Schválené znění:
Při rozdělení, fúzi, zrušení společnosti se provede majetkové vypořádání, jež zajistí orgán
určený sněmem.
Článek XII., nadpis před odst. 4
Původní znění:
Přechodná ustanovení
Schválené znění:
Závěrečná ustanovení
Článek XII. odst. 4
Původní znění:
Tyto stanovy byly schváleny na Sněmu společnosti dne 17. 3. 2012 v Třešti.
Schválené znění:
Odstavec zrušen.
Článek XII. odst. 4
Schválené znění nově vloženého odst. 4:
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Článek XII. odst. 5
Schválené znění nově vloženého odstavce č. 5:
Stanovy byly schváleny na sněmu společnosti dne 7. března 2015 ve Zbýšově a nahrazují
stanovy ze dne 17. března 2012. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku.
8. Pokud jde o pravidla elektronického hlasování, úkol trvá a sněm ukládá radě PSNV-CZ,
aby do příštího jednání sněmu dopracovala směrnici obsahující konkrétní pravidla pro
hlasování a předložila je sněmu ke schválení.
9. Sněm ukládá radě PSNV-CZ alespoň jedenkrát měsíčně zveřejňovat dlouhodobý plán akcí s
podrobným výhledem na půl roku a s dlouhodobým výhledem na 1 rok.
10. Dále sněm ukládá radě pravidelně evidovat a zveřejňovat stav plnění úkolů a plánů.
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