29. VALNÁ HROMADA AKV (VH AKV)
Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

9. června 2020, Tyršova ul. č. 6, Praha 2

FINAL

Přítomni : viz prezenční listina
Program:
1.

Zahájení

2.

Volba komisí

•
•
•

3.

Mandátová komise
Návrhová komise
Volební komise

: Radovan Burkovič
: Aleš Kalvoda, Jiří Řihout
: Vladislava Dvořáková, Aleš Kalvoda

Zpráva o činnosti a plnění úkolů z 28. Valné hromady

Informace plnění úkolů z 28. VH AKV - viz průběžné informace na www.AKVpracpravo.cz

Úkoly z 28. VH AKV – viz Usnesení 28. VH AKV 140402:
Zabezpečit naplnění Programu činnosti po 28. valné hromadě.
Vypracovat plán akcí AKV pro naplnění závěrů 28. valné hromady.
Projednat ve výboru AKV podněty obsažené ve zprávě předsedy AKV a v diskusi.
Aby v součinnosti s hospodářem a s revizní komisí prověřil příčiny vykonané exekuce na spořícím účtu AKV u EXPO
BANK.
5. Řešit problematiku:
6. a) vedení výkonu rozhodnutí či exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky – daňového bonusu, zejména
navrhnout úpravu legislativy, především občanského soudního řádu tak, aby daňový bonus nebyl postižitelný
výkonem rozhodnutí ani exekucí,
7. b) nové úpravy § 141 ZP tak, aby byla jednoznačně stanovena splatnost mzdy ve stanoveném výplatním termínu (od
kdy se neuplatní úroky z prodlení?).
8. Zveřejňovat výtahy ze zápisů ze zasedání výboru AKV na webových stránkách AKV.
9. Zveřejnit plánované termíny konání akcí AKV na webových stránkách a pozvánkách na semináře.
10. S cílem zvýšení příjmů AKV, oslovit různé společnosti s nabídkou organizace vnitropodnikových seminářů a nabídku
AKV adresovat Asociaci personalistů PMF –HR a dalším. – Místopředsedkyně bude kontaktovat pana Berouška
Oslovit potenciální členy a nabídnout jim různé formy spolupráce a členství v AKV.
1.
2.
3.
4.

Informace o pořádaných akcích :
2019
13. 06. 2019 8. odborná konference k pracovnímu právu
04. 09. 2019 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z
10. 12. 2019 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z

+ více
+ více
+ více

2020
13. 02. 2020 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ PO VÝZNAMNÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH + více

Informace o připravovaných akcí po 29. VH AKV:
2020
pondělí 16. 3. 2020 KE AKV - Škoda MB - bude přesunuto z důvodu COVID-19
úterý 9. 4. 2020 VH AKV - zemědělci
úterý 20. 10. 2020 seminář – Clarion – Pracovněprávní předpisy a jejich novely vč. ZOZam.
pátek a sobota 6. - 7. 11.2020 KE AKV - Hotel Theresia v Kolíně
úterý 10. 11. 2020 seminář – Clarion – Agenturní zaměstnávání od A do Z
čtvrtek 8. 12. 2020 9. odborná konference s PAM – Clarion
•

Bude upřesněno na www.AKVpracpravo.cz

4.

Zpráva o hospodaření

Informace o plnění rozpočtu 2019, Zpráva o hospodaření AKV za rok 2019 – viz příloha
Informace o rozpočtu na rok 2020 schváleném Výborem AKV dne 13. 2. 2020 – viz příloha

5.

Zpráva revizní komise

Informace o činnosti Revizní komise (Petr Beroušek, Jarmila Pavlátová, Vladislava Dvořáková)
– viz příloha

6.

Zpráva mandátové komise

HLAVA TŘETÍ
Článek X.
Orgány Asociace

2) Orgány Asociace jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
jejich členů. Po 30 minutách od stanoveného začátku jednání se pro tento účel za
členy nepočítají ti, kteří svou neúčast neomluvili, jestliže jim byla pozvánka řádně
odeslána. Usnesení se přijímají většinou hlasů přítomných členů.
Z 93 členů je 26 přítomných a 5 omluvených.
29.VH AKV je v souladu se Stanovami AKV usnášení schopná.
7.

Zpráva volební komise

Volební komise vzala na vědomí zprávu Mandátové komise
a představila navržené kandidáty na člena Výboru AKV a na člena RK AKV
Viz Volební lístek

8.

Volby výboru a revizní komise

Článek XIII.
Výbor Asociace
1) Výbor Asociace má 9 - 13 členů, kdy:
a) minimálně 2 členové jsou voleni z řad členů či pracovníků odborových
organizací,
b) minimálně 2 členové jsou voleni z řad funkcionářů organizací
zaměstnavatelů nebo pracovníků zaměstnavatelských organizací.
29. VH AKV zvolila Výbor AKV ve složení:

Brůha Dominik, Břeňková Ivana, Bukovjan Petr, Burkovič Radovan, Čerbák Ivan,
Erényi Tereza, Havlík Antonín, Chládková Alena, Kalvoda Aleš,
Náhlíková-Kaletová Romana, Sádková Věra, Škubal Jaroslav, Šubrt Bořivoj,
Zpráva Volební komise – viz příloha

Článek XV.
Revizní komise
l) Revizní komise je kontrolním orgánem Asociace.
2) Revizní komise má nejméně 3 členy. Ze svého středu si volí předsedu, který
jedná jejím jménem a řídí její zasedání. Předseda a členové revizní komise se
zúčastňují zasedání výboru s hlasem poradním. Může být při tom zastoupen jiným
členem revizní komise.

3) Členem revizní komise nemůže být člen výboru Asociace.
a Revizní komisi AKV ve složení:

Beroušek Petr, Dvořáková Vladislava, Pavlátová Jarmila
Oba orgány AKV zvolí, pověří, příp. jmenují své funkcionáře v rámci ustavujících zasedání.

9.

Přestávka a ustavující zasedání VAKV a RK AKV

Aleš Kalvoda informoval, že předsedou VAKV byl zvolen Bořivoj Šubrt.
Znovu zvolený předseda AKV nejdříve poděkoval za dosavadní práci odstupujícím členům
VAKV.
Bořivoj Šubrt dále doplnit informaci o volbě Radovana Burkoviče na pozici 1. místopředsedy
AKV a Ivany Břeňkové na pozici místopředsedkyně VAKV.
Agenda bývalé 1. místopředsedkyně bude rozdělena mezi aktuální členy VAKV následovně:
Agenda web AKV:
Radovan Burkovič
Agenda KE AKV:
Tereza Erényi, Romana Náhlíková-Kaletová a Petr Bukovjan
Agenda VAKV a VH AKV: Radovan Burkovič a Aleš Kalvoda
Poradcem VAKV pro Kolektivní vyjednání byl zvolen Jan Horecký.
Zástupcem AKV v Redakční radě WC – PaM byl zvolen Petr Bukovjan.

10. Diskuse

-

VAKV bude s ohledem na četnost presenčních setkání více využívat schvalování Per Rollam

-

Splnění podmínky volby min dvou zástupců odborových organizací a dvou zástupců
zaměstnavatelů uvedené ve Stanovách AKV:
Článek XIII.
Výbor Asociace
1) Výbor Asociace má 9 - 13 členů, kdy:
a) minimálně 2 členové jsou voleni z řad členů či pracovníků odborových organizací,
b) minimálně 2 členové jsou voleni z řad funkcionářů organizací zaměstnavatelů nebo pracovníků
zaměstnavatelských organizací.
Z diskuse výkladu Stanov SKV vyplynul úkol důkladné revize Stanov AKV

-

Náměty na semináře AKV:
Pracovní doba
Nová úprava dovolené
Home Office
Překážky
Karanténa
Zúčtování a souběh s ošetřovným
Ošetřovné versus ošetřování člena rodiny
Nové otázky vyvolané výskytem COVI-19
BOZP

-

Doporučení pořádat další seminář k aktuálním otázkám již v září t.r.

29. VH AKV schválila Zprávu o činnosti po 28. VH AKV – viz příloha
29. VH AKV schválila Zprávu o hospodaření AKV za rok 2019 – viz příloha
29. VH AKV schválila Program činnosti AKV po 29. VH AKV – viz příloha
11. Zpráva

návrhové komise

29. VH AKV schválila Usnesení 29. VH AKV - viz příloha

12. Informace

o stavu pracovněprávní legislativy

Rekapitulace působení AKV v rámci legislativního procesu.
Aktuální očekávané změny pracovněprávních zákonů.
-

Viz také úvodní zpráva předsedy AKV
Změna průměrného výdělku a zaručená mzda
Čerpání dovolené ve svátek
Ukončení exekucí na daňový bonus

-

Souvislosti s pozastavením vstupních a periodických prohlídek s náhradou čestného
prohlášení.

-

V roce 2021 je očekáváno schválení 5 týdnů dovolené

-

Připravuje se novela zákona o Vyhrazených technických zařízení

13. Závěr
Zapsala : Šárka Vojíková
V Praze dne : 10. 6. 2020

