
USNESENÍ VI. SNĚMU
PRACOVNÍ SPOLEČNOSTI NÁSTAVKOVÝCH VČELAŘŮ CZ, z. s.

konaného ve Zruči nad Sázavou, dne 4. 11. 2017

1. Sněm schvaluje
 zprávu o hospodaření PSNV za uplynulé období

2. Sněm bere na vědomí 
 zprávu o činnosti rady a kanceláře
 zprávu celostátní kontrolní komise
 informaci o stavu a vývoji členské základny
 zprávy o aktivitách  a  projektech PSNV-CZ (včetně výhledu pro r.  2018)  a

včetně  zprávy  o  jednání  s  dalšími  spolky  s  cílem  společně  vystupovat  v
jednáních se státní správou 

3. Sněm schválil, že při volbě členů rady na tomto sněmu může být postupováno v
souladu  s  návrhem  RNDr.  L.  Mately  o  klouzavých  mandátech,  který  byl
zveřejněn na IF.

4. Sněm schválil počet členů rady. Ten byl stanoven na 9.

5. Sněm volí do funkce:
1. předsedy Společnosti F. Hubáčka
2. člena rady P. Texla
3. člena rady T. Ivanského
4. členky rady Z. Cutákovou
5. člena rady M. Vondrušku

6. Sněm schvaluje změnu sídla Společnosti na: Hlavní 99, 753 56 Opatovice. 

7. Sněm schvaluje rozpracování tezí změn stanov v těchto oblastech:

- rada má 9 členů, obměna jedné třetiny každé volební období
- vypuštění celého čl. 8 o oblastních orgánech Společnosti
- změna sídla společnosti bude odsouhlasena radou
- čl.  9,  bod  2  -  kandidáti  na  členy  rady  mohou  své  volební  teze  zaslat  k

publikaci. Společnost je povinna je zveřejnit do 3 pracovních dnů od doručení.
- čl.  5  Volební  období  všech  orgánů  společnosti  je  na  dobu  mezi  třemi

následujícími řádnými sněmy.
- čl.  6 Kooptace členů -  doplnění poslední věty:  Kooptovaný člen má stejná

práva a povinnosti jako člen volený a dokončuje jeho mandát.

8. Sněm schvaluje tuto změnu stanov týkající se CKK (modře návrhy změn, zeleně
zůstávající text):



23. Jednání rady Společnosti se mohou účastnit členové celostátní kontrolní komise
s hlasem poradním. Členové celostátní kontrolní komise svou účastí na jednání rady
Společnosti kontrolují činnost rady Společnosti.

Celostátní kontrolní komise
34. Celostátní  kontrolní  komise  kontroluje  finanční,  hospodářskou,  odbornou  a
správní činnost Společnosti.
35. Celostátní kontrolní komise je za svou činnost odpovědna sněmu.
36. Zasedání celostátní kontrolní komise svolává její předseda podle plánu činnosti
nejméně  jedenkrát  za  rok.  Celostátní  kontrolní  komise  průběžně  během  roku
komunikuje prostředky digitální komunikace (telefony, emaily, videokonference), kde
projednává a prošetřuje činnost společnosti i podněty jednotlivých členů.
37.  Předseda,  členové a náhradníci  celostátní  kontrolní  komise v průběhu svého
mandátu nesmí současně vykonávat funkci člena rady.
38. Členové  celostátní  kontrolní  komise  se  účastní  zasedání  rady Společnosti  s
hlasem  poradním  a  kontrolují  tak  její  činnost.  Radě  Společnosti  předkládají  k
vyjádření potřebné návrhy a opatření.
39. Celostátní kontrolní komise je zejména:

 a) oprávněna kontrolovat činnost všech organizačních jednotek Společnosti i
všech subjektů zřízených Společností;

 b)  oprávněna  provádět  revize  hospodaření  všech  organizačních  jednotek
Společnosti i všech subjektů zřízených Společností;

 c)  výsledek  kontroly  nebo  revize  oznámí  celostátní  kontrolní  komise
prověřované jednotce, která je povinna této komisi  sdělit  opatření přijatá k
případně zjištěným nedostatkům;

 d)  seznamuje  radu  Společnosti  s  výsledky  kontrol  a  revizí  a  navrhuje
nápravná opatření k odstranění zjištěných závad;

 e) předkládá sněmu zprávu o své činnosti a o výsledcích kontrol a revizí.
40. Zrušen.
41. Celostátní kontrolní komise může po projednání s radou Společnosti rozhodnout
hlasováním o  odvolání  člena  celostátní  kontrolní  komise  z  funkce,  neplní-li  člen
dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce.
42. Celostátní kontrolní komise je tříčlenná. 
43. Členy celostátní kontrolní komise volí sněm na 3 volební období.
44. Členové celostátní kontrolní komise jsou obměňováni postupně, volen je vždy
jeden člen na každém řádném sněmu.
45. Předsedu  celostátní  kontrolní  komise  si  vyberou  členové  ze  svého  středu.
Změnu  předsedy  celostátní  kontrolní  komise  hlásí  zápisem  z  jednání  celostátní
kontrolní komise kanceláři Společnosti a radě Společnosti.

9. Sněm schvaluje tuto ZMĚNU STANOV, týkající se organizace sněmu PSNV-CZ.
Schválené změny:

Článek VII. - Celostátní orgány Společnosti 



2.  Řádný sněm se schází  jedenkrát  za kalendářní  rok.  Dobu a místo  konání
sněmu a jeho program určuje rada.

5.  Sněm zejména:

ZRUŠENO: c) stanovuje počet členů rady a celostátní kontrolní komise, které volí
a odvolává;

9. Sněm volí a odvolává:

ZRUŠENO: b) předsedu celostátní kontrolní komise;

Usnesení v rozsahu 3 x A4 sestavila návrhová komise ve složení:

Jiří Matl ……………………… Zdeňka Cutáková ………………………

Tomáš Ivanský ………………

Ověřovatelé zápisu:
Vladimír Sieber ……………..   Miloš Vondruška ………………………..

František Hubáček, předseda PSNV-CZ, z. s. ......................................................


