USNESENÍ
30. valné hromady AKV,
konané dne 28. června 2021

Valná hromada AKV
I.

schvaluje

1. Zprávu o činnosti AKV za uplynulé období přednesenou předsedou JUDr. Bořivojem

Šubrtem.
2. Zprávu o hospodaření AKV v roce 2020.
3. Program činnosti po 30. valné hromadě.
4. Změnu Stanov AKV, konkrétně:
Článek X. odst. 1 zní:
1) Orgány Asociace jsou:
a) valná hromada, popřípadě dílčí valné hromady,
b) výbor Asociace,
c) předseda, popřípadě 1. místopředseda Asociace.
d) revizní komise
e) orgány regionálních zastoupení a sekcí, jsou-li zřízeny
f) Kolegium expertů AKV, popřípadě další poradní orgány.
Článek XI. odst. 4 slovo duben se nahrazuje slovy do konce 1. pololetí
Článek XIV. Působnost výboru Asociace
v odst. 1 se v první odrážce nahrazuje dosavadní text ve znění „je statutárním
orgánem Asociace, oprávněným jednat jejím jménem“ nahrazuje textem „ je
výkonným orgánem Asociace,“
Za článek XIV. se vkládá nový článek XIVa., který zní:
„Předsednictvo výboru Asociace
1) Předsednictvo výboru tvoří předseda, místopředsedové a tajemník.
2) Předsednictvo řeší operativní záležitosti činnosti Asociace.
3) Statutárním orgánem Asociace je její předseda; v případě, že nemůže funkci
vykonávat, např. pro vážnou nemoc nebo pro více než měsíční pobyt v cizině,
přebírá jeho působnost v plném rozsahu 1. místopředseda.“
5. Doplnění členů Výboru AKV aklamací za odstoupivší členy, konkrétně abecedně: Ing.

Marta Ctiborová, předseda KOV Český odborový svaz energetiků, JUDr. Jan Horecký,
PhD., pověřený vedením katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení
Masarykovy Univerzity Brno, Petra Kubistová, personalista České pošty a zástupce
Svazu personalistů ČR, Oldřich Schneider, místopředseda Odborů DOSIA a člen

dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy za odbory, Jiří Šafařík, člen
prezidia Federace strojvůdců ČR, Bc. Jiří Řihout, předseda OS KOVO při Jihostroji
Velešín, Mgr. Gustav Valenz, advokát Plzeň, Mgr. Jan Vrňák, právník TMMC Kolín
(dříve TPCA).
II. b e r e n a v ě d o m í
1. Zprávu revizní komise AKV.
2. Rozpočet AKV na rok 2021.
3. Informaci předsedy AKV JUDr. Bořivoje Šubrta o aktuálních otázkách

v pracovněprávní legislativě, doplněnou informacemi JUDr. Zdeňka Hejhala, zast.
ředitele 52. odboru pracovněprávní legislativy, Sekce legislativy MPSV ČR.
III. u k l á d á v ý b o r u A K V
1. Zabezpečit naplnění Programu činnosti po 30. valné hromadě.
2. Vypracovat plán akcí AKV pro naplnění závěrů 30. valné hromady.
3. Projednat ve výboru AKV podněty obsažené ve zprávě předsedy AKV a v diskusi.
4. Zapsat do spolkového rejstříku dílčí změnu Stanov AKV a změny statutárního orgánu
5. Řešit problematiku nové úpravy § 141 ZP tak, aby byla jednoznačně stanovena

splatnost mzdy ve stanoveném výplatním termínu.
6. Zveřejňovat výtahy ze zápisů ze zasedání výboru AKV na webových stránkách AKV.
7. Zveřejnit plánované termíny konání akcí AKV na webových stránkách a pozvánkách
na semináře.
8. S cílem zvýšení příjmů AKV, oslovit různé společnosti s nabídkou organizace
vnitropodnikových seminářů a nabídku AKV adresovat Asociaci personalistů PMF –HR
a dalším.
IV. d o p o r u č u j e

výboru AKV

Oslovit potenciální členy a nabídnout jim různé formy spolupráce a členství v AKV.
V Praze 28. června 2021

