
 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje 
 

 

 

Zápis z jednání valné hromady SKIP 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje 

dne 8. 4. 2015 

v Knihovně Petra Bezruče v Opavě 

 
 
 
 
Účast: Přítomno 34 individuálních členů a 29 institucionálních členů zapsaných na prezenčních 
listinách z 99 individuálních a 109 institucionálních členů celkem, tj. více jak 30% členů 
zúčastněných na valné hromadě, podmínka konání valné hromady (20% členů) je dle stanov 
splněna. 
 
 
Program: 

1. Zahájení valné hromady – Zuzana Bornová, předsedkyně SKIP10 
2. Volba návrhové komise 
3. Návrh změn stanov SKIP v souvislosti s novými pravidly činností registrovaných spolků, 

které vyplývají z účinnosti Občanského zákoníku – návrhy předsednictva SKIP, návrhy RV 
SKIP 10, návrhy z pléna 

4. Zpráva o činnosti regionální pobočky SKIP 10 za období 2014 
5. Zpráva o hospodaření regionální pobočky SKIP 10 za období 2014 
6. Zpráva dozorčí komise regionální pobočky SKIP 10 za období 2014 
7. Zpráva o činnosti Klubu dětských knihoven SKIP10 
8. Diskuse 
9. Usnesení valné hromady SKIP10, závěr 

 
Jednání: 
  

1. Regionální valnou hromadu zahájila, přítomné členy přivítala a s programem jednání 
seznámila předsedkyně SKIP10 Zuzana Bornová. 

2. Volba návrhové komise: 
Do návrhové komise byly navrženy Renáta Domoráková, Lenka Fišrová a z pléna Pavlína 
Kijová, navržené členky plénum jednomyslně schválilo. 

3. Návrh změn stanov 
Jednání o změně stanov moderovala Miroslava Sabelová. Regionální výbor před jednáním 
rozeslal členské základně dokument s navrhovanými změnami, které vyplynuly z účinnosti 
nového Občanského zákoníku. Níže uvedené změny stanov, navržené v diskusi mezi členy 
SKIP, byly valnou hromadou projednány takto:  
 

 
Hlasování o změně stanov: 

I. nový oficiální název:  
a.  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, zapsaný spolek 
b.  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, z. s. 
Hlasováním bylo rozhodnuto vyjádřit se pouze k návrhu v bodu b. Pro b. hlasovalo 

http://skip.nkp.cz/index.htm


63 přítomných členů  SKIP 10, proti návrhu nikdo, nikdo se nezdržel 
II. určení statutárního orgánu SKIP  

a. statutárním orgánem SKIP je předseda SKIP (individuální) 
b. statutárním orgánem SKIP je Výbor SKIP (kolektivní) 
Hlasováním bylo rozhodnuto vyjádřit se pouze k návrhu v bodu a. Pro a. hlasovalo 
60 přítomných členů  SKIP 10, proti návrhu nikdo, 3 se zdrželi 

 
III. délka funkčního období 

a.  funkční období trvá 3 roky 
b.  funkční období trvá 5 let 
Hlasováním bylo rozhodnuto vyjádřit se pouze k návrhu v bodu a. Pro a. hlasovalo 
61 přítomných členů SKIP 10, proti návrhu 1, 1 se zdržel 
 

IV. Za účelem regionálního uspořádání hlasovala valná hromada o tom, zda 
regionální organizace má být pobočným spolkem nebo organizační složkou  

a. Regionální organizace SKIP 10 bude organizační složkou  
b.  Regionální organizace SKIP 10 bude usilovat o vytvoření pobočného spolku 
s odvozenou právní subjektivitou 
Hlasováním bylo rozhodnuto vyjádřit se pouze k návrhu v bodu a. Pro a. hlasovalo 
63 přítomných členů SKIP 10, proti návrhu nikdo, nikdo se nezdržel 

 
V. Regionální organizace SKIP 10 kraje hlasovala o novém modelu pro hlasování 

na valné hromadě. Navrhuje se nový model, v němž se mění postavení 
institucionálních členů SKIP, resp. zohledňuje se počet pracovníků v instituci při 
hlasování individuálních a institucionálních členů. 

 

  Počet hlasů 

do 1 pracovníka 1 

2-5 pracovníků 1 

6-10 pracovníků 1 

11-20 pracovníků 2 

21-50 pracovníků 3 

51-100 pracovníků 4 

nad 100 pracovníků 5 

 
 

Pro nový model hlasovalo 57 přítomných členů SKIP 10, proti 6, nikdo se nezdržel 
Valná hromada regionální organizace SKIP 10 kraje navrhuje nový model, v němž 
se mění postavení institucionálních členů SKIP, resp. zohledňuje se počet 
pracovníků v instituci při hlasování individuálních a institucionálních členů. 
 

VI. Valná hromada regionální organizace SKIP 10 navrhuje dále tyto úpravy znění 
stanov 
a. článek 1, bod 1 – Název svazu zní – doplnit za čárku zapsaný spolek nebo    

z. s. 
b. článek 2  -  Předmětem hlavní činnosti Svazu a účel je sdružování členů – 

organizací, knihovníků a … doplnit čárku nebo jinak vyjádřit individuální             
a institucionální princip 

c. článek 2 – rozšířit o další bod, zahrnující kompetence v oblasti pracovně – 
právní viz existence zaměstnavatelské sekce (dříve Asociace) 

d. kromě hlavní činnosti stanovit vedlejší činnosti spolku, produkující příjem na 
podporu hlavní činnosti 

e. článek 4, bod 3, písmeno b – každý občan ČR, který má prokazatelně vztah 
ke SKIPu a podporuje jeho činnost 

f. článek 4, bod 3, písmeno d – cizí státní občan, který má prokazatelně vztah 



ke SKIPu a podporuje jeho činnost 
g. článek 4, bod 4 – upřesnit, zda se týká také zahraničních institucí 
h. článek 4, bod 6 – upřesnit, kdo rozhoduje o přijetí českého člena – rozšířit 

na regionální výbor SKIP nebo regionální výbor pobočného svazu a zda 
předsednictvo rozhoduje o přijetí zahraniční instituce (pokud může být 
členem, souvisí s článkem 4, bod 4 

i. článek 5, bod 2 – doplnit mezi důvody zániku členství u  institucionálního 
člena nezaplacení členského příspěvku 

j. článek 5 – definovat postup v případě, že se institucionální člen stane 
součástí jiného subjektu (jiné IČO, jiný statutární zástupce) 

k. článek 5, bod 3 a 4 – upřesnit, zda se vyloučení týká institucionálního člena   
a zda má být uvedeno v důvodech zániku členství instituce 

l. článek 9, bod 1 – dozorčí komise je nově nazvána kontrolní, je to nutné 
(NOZ říká, že orgány spolku lze pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím 
klamný dojem o jejich povaze § 217)  

m. upravit ve stanovách znění všech části, které se týkají pobočných spolků 
tak, aby obsahovaly ustanovení o regionálních výborech SKIPu   a jeho 
orgánech, pravomocech předsedy atd., stanovit, zda po volební valné 
hromadě vydá předseda SKIP zvoleným předsedům regionálních výborů 
jmenovací dekrety 

n. ověřit vztahy mezi ústředními a regionálními orgány – může se předseda 
regionální kontrolní komise účastnit jednání ústřední kontrolní komise, viz 
článek 22 

o. doplnit do čl. 4, bod 4a, knihovna, informační středisko nebo paměťová 
instituce a čl. 3, 3a viz také 

O uvedených úpravách a doplnění znění stanov (v bodě jednání VI) se hlasovalo                      
vcelku. Pro hlasovalo 61 přítomných, proti nikdo, 2 se zdrželi. 
 
Jiné návrhy ke změnám stanov z pléna nezazněly. 
 

4., 5.  Valná hromada vyslechla Zprávu o činnosti regionální pobočky SKIP 10 za období 2014      
a Zprávu o hospodaření regionální pobočky SKIP 10 za období 2014, které přednesla 
Zuzana Bornová 

6. Zprávu dozorčí komise regionální pobočky SKIP 10 za období 2014 přednesla Markéta 
Beyerová, členka dozorčí komise 

7. Zprávu a hodnocení činnosti Klubu dětských knihoven SKIP10 přednesla v zastoupení 
Klubka10 Zuzana Bornová 

8. V diskusi vystoupily Kolegyně Lenka Prucková, která informovala o připravovaném 
celostátním setkání knihovníků senioru v Olomouci 25. -27. 8., Zdena Daňková pozvala 
přítomné na seminář Regionální cennosti a knihovny do Šumperka 16. – 17. 9. a Jana 
Galášová pozvala na seminář s názvem Nové možnosti komunitní knihovny, který 
proběhne 12. -13. 10. v Českém Těšíně 
 

9. Návrh na usnesení: 

Regionální valná hromada SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje schvaluje: 
Zprávu o činnosti regionální pobočky SKIP10 za období 2014  
Zprávu o hospodaření regionální pobočky SKIP10 za období 2014 
Zprávu dozorčí komise regionální pobočky SKIP10 za období 2014 

 
Regionální valná hromada navrhuje následující změny stanov:  

1. Nový oficiální název Svaz knihovníků a informačních pracovníků, z.s. 
2. Statutárním orgánem je předseda SKIP (individuální) 
3. Délka funkčního období  trvá tři roky 
4. Regionální organizace SKIP10 bude (nadále) organizační složkou 



5. RVH souhlasí s novým návrhem hlasovacího modelu, v němž se mění postavení 
institucionálních členů SKIP, resp. zohledňuje se počet pracovníků v instituci při 
hlasování individuálních a institucionálních členů 

6. Valná hromada regionální organizace SKIP 10 navrhuje dále tyto úpravy znění stanov 
a. článek 1, bod 1 – Název svazu zní – doplnit za čárku zapsaný spolek nebo z. 

s. 
b. článek 2  -  Předmětem hlavní činnosti Svazu a účel je sdružování členů – 

organizací, knihovníků a … doplnit čárku nebo jinak vyjádřit individuální                  

a institucionální princip 
c. článek 2 – rozšířit o další bod, zahrnující kompetence v oblasti pracovně–

právní viz existence zaměstnavatelské sekce (dříve Asociace) 
d. kromě hlavní činnosti stanovit vedlejší činnosti spolku, produkující příjem na 

podporu hlavní činnosti 
e. článek 4, bod 3, písmeno b – každý občan ČR, který má prokazatelně vztah ke 

SKIPu a podporuje jeho činnost 
f. článek 4, bod 3, písmeno d – cizí státní občan, který má prokazatelně vztah ke 

SKIPu a podporuje jeho činnost 
g. článek 4, bod 4 – upřesnit, zda se týká také zahraničních institucí 
h. článek 4, bod 6 – upřesnit, kdo rozhoduje o přijetí českého člena – rozšířit na 

regionální výbor SKIP nebo regionální výbor pobočného svazu a zda 
předsednictvo rozhoduje o přijetí zahraniční instituce (pokud může být členem, 
souvisí s článkem 4, bod 4 

i. článek 5, bod 2 – doplnit mezi důvody zániku členství u institucionálního člena 
o nezaplacení členského příspěvku 

j. článek 5 – definovat postup v případě, že se institucionální člen stane součástí 
jiného subjektu (jiné IČO, jiný statutární zástupce) 

k. článek 5, bod 3 a 4 – upřesnit, zda se vyloučení týká institucionálního člena          
a zda má být uvedeno v důvodech zániku členství instituce 

l. článek 9, bod 1 – dozorčí komise je nově nazvána kontrolní, je to nutné /NOZ 
říká, že orgány spolku lze pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem 
o jejich povaze § 217)   

m. upravit ve stanovách znění všech části, které se týkají pobočných spolků tak, 
aby obsahovaly ustanovení o regionálních výborech SKIPu a jeho orgánech, 
pravomocech předsedy atd., stanovit, zda po volební valné hromadě vydá 
předseda SKIP zvoleným předsedům regionálních výborů jmenovací dekrety 

n. ověřit vztahy mezi ústředními a regionálními orgány – může se předseda 
regionální kontrolní komise účastnit jednání ústřední kontrolní komise viz 
článek 22 

o. doplnit do čl. 4, bod 4a, knihovna, informační středisko nebo paměťová 
instituce  a čl. 3, 3a viz také 

 
Usnesení Regionální valné hromady SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje bylo 
přítomnými jednomyslně přijato. 

 
Regionální valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti Klubu dětských knihoven 
SKIP10, informace Lenky Pruckové o celostátním setkání knihovníků seniorů v Olomouci, 
informaci Zdeňky Daňkové o semináři Regionální cennosti a knihovny v Šumperku a 
informaci Jany Galášové o semináři Nové možnosti komunitní knihovny v Českém Těšíně. 
 
Závěrem poděkovala za účast a pozornost při jednání Zuzana Bornová. 
 
Fotografie z opavského setkání díky kolegyni Janě Leparové na adrese: 
http://skip10.rajce.idnes.cz/ 

      
 
Opava 8. 4. 2015     Zapsala Lenka Fišrová 

Schválila Zuzana Bornová 

http://skip10.rajce.idnes.cz/


       předsedkyně RV SKIP 10 

 


