
Valná hromada České speleologické společnosti 

se sídlem Na Březince 1513/14, Praha 5, 158 00 

IČ: 00103811 
 24. dubna 2015, 1000, Sloup 
 ZÁPIS JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSS 
  

1. Zahájení jednání  

 Zdeněk Motyčka jménem svolavatele předsednictva ČSS konstatoval účel svolání mimořádné 
valné hromady a zahájil její jednání. 

 Zdeněk Motyčka na základě prezenční listiny konstatoval usnášeníschopnost valné hromady 
(dále VH). Z 61 oprávněných delegátů je přítomno 47, to znamená nadpoloviční většina. Pří-
tomní delegáti jsou všichni zapsáni v přiložené prezenční listině a jejich mandát byl řádně 
ověřen. 

 Výsledek hlasování je vždy uveden v tomto pořadí: pro/proti/zdržel se. 

2. Volba předsedajícího  

 Motyčka navrhl jako předsedajícího VH Barboru Šimečkovou, která návrh přijala.  

Valná hromada zvolila do funkce předsedajícího VH Barboru Šimečkovou.  
Schváleno: 46/0/1. 

3. Volba komisí volební a návrhové  

 Volba komise volební:  

Mojmír Záviška (1-11) – přijal návrh 

Valná hromada zvolila členem volební komise Mojmíra Závišku.  
Schváleno: 47/0/0 

Jan Flek (6-21) – přijal návrh 

Valná hromada zvolila členem volební komise Jana Fleka. 
Schváleno: 47/0/0 

Jaroslav Bohatý (1-04) – přijal návrh 

Valná hromada zvolila členem volební komise Jaroslava Bohatého.  
Schváleno: 47/0/0. 

 Volba komise návrhové:  

Eva Valentová (6-18) – přijala návrh 

Valná hromada zvolila členem návrhové komise Evu Valentovou. 
Schváleno: 47/0/0 

Pavel Bosák (1-01) – přijal návrh 

Valná hromada zvolila členem návrhové komise Pavla Bosáka. 
Schváleno: 46/0/1 
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Radim Brom (1-08) – přijal návrh 

Valná hromada zvolila členem návrhové komise Radima Broma. 
Schváleno: 46/0/1 

4. Schválení programu jednání valné hromady    

Šimečková seznámila VH s programem jednání a vysvětlila provozní podrobnosti dalšího po-
stupu jednání. Připomínky musí být doručeny v písemné podobě k rukám Šimečkové, musí být 
uvedeno, k čemu se připomínka vztahuje a musí být uvedena navrhovaná formulace. Připomínky 
musí být doručeny do konce přestávky na oběd, tj. do 13 hod. Projednávány budou v pořadí do-
ručení. Konečné znění dokumentů bude schvalováno en bloc.  

 zahájení VH 
 představení návrhu úprav dokumentů ČSS  
 projednání způsobu vypořádání připomínek  
 oběd v předsálí cca 12:00 – 13:00   
 závěrečná diskuse k úpravě znění dokumentů  
 schválení finálního znění stanov  
 schválení finálního znění organizačního řádu  
 projednání změn ve struktuře základních organizací: založení, změny názvu, změny adres, 

zrušení ZO  
 blok administrativních nezbytností: potvrzení mandátů předsednictva ČSS, statutárního zá-

stupce a dozorčího sboru, vyžádání mandátu k rejstříkovému řízení 
 ukončení VH 

Valná hromada přijala navržený program. 
Schváleno: 47/0/0 

5. Motyčka představil podrobně návrh úprav dokumentů, které jsou navrženy jak ze základních 
organizací, tak ze strany předsednictva ČSS. Zároveň uvedl potřebné zákonné souvislosti. Se-
známil VH stručně s podstatou nového spolkového práva a odlišnostmi od dosavadní legislativní 
praxe.  

6. Projednání návrhu úprav stanov ČSS:  

 Motyčka seznámil VH s principem navrhovaných úprav stanov: zapracování požadavků zá-
kona, zachování dosavadní struktury ČSS, zachování názvu ČSS i jednotlivých ZO, další 
formální úpravy. 

 Motyčka přednesl navrhované podrobné úpravy stanov.  

 Šimečková přistoupila k projednání jednotlivých připomínek, které byly ke dnešku písemně 
zaslány: 

 6-20 – čl. III. bod 4. stanov: dotaz na zánik ZO, vysvětlení Motyčky akceptováno 
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 6-20 - čl. IV. bod 1. stanov: návrh práv člena čekatele, vysvětlení Motyčky akceptováno 

 6-20 – čl. VI. bod 1., pátá odrážka stanov: forma placení příspěvků 

návrh vypustit formulaci stanov „na účet ZO“ 

připomínka stažena, o související úpravě OŘ nehlasováno 

Z čl. VI. bod 1., pátá odrážka stanov, se odstraňuje text „na účet ZO“. 

Nechváleno:1/45/1 

 6-20 – čl. II. bod 6. stanov: platnost legitimace ČSS s průkazem totožnosti, vysvětlení Mo-
tyčky akceptováno  

 6-20 – č. IV., bod 3. písm. e) OŘ: dotaz na existenci ZO bez členů, vysvětlení Motyčky ak-
ceptováno 

 6-20 – čl. IV., bod 9., odst. f) OŘ: doplnit jméno náhradníka delegáta na VH, vysvětlení 
Motyčky akceptováno 

 6-20 – ve stanovách i v OŘ: dotaz na možnost hlasování prostřednictvím elektronické 
komunikace, vysvětlení Motyčky akceptováno 

 5-02 – ve stanovách i v OŘ vynechat formulace „zejména“ apod. , vysvětlení Motyčky ak-
ceptováno 

 5-02 – čl. II. bod 4. stanov: vynechat slovo „také“ 

Z čl. II. bod 4. Stanov, se odstraňuje text „také“. 

Schváleno: 47/0/0 

 5-02 – čl. V. odst. 1. stanov: dotaz na zrušení a přeměnu ZO, vysvětlení Motyčky akcepto-
váno 

 5-02 – čl. I. odst. 2. písm. a) OŘ: vložit slova „jeskynního a jiného uměle vytvořeného pro-
středí“; stažen návrh a souhlasí s formulací navrženou předsednictvem 

Čl. I. odst. 2. písm. a) organizačního řádu se mění takto: „speleologický průzkum – předsta-
vuje souhrn praktických činností prováděných zejména v podzemí a zahrnuje především jeho 
fyzický průstup, rekognoskaci a další specializované činnosti“. 

Schváleno: 46/0/1 

 6-02 – dotaz na minimální počet členů ZO, vysvětlení Motyčky akceptováno 

 6-18 – čl. I. odst. 2. písm. e) OŘ: připomínky k dokumentaci podzemních prostor …; , vy-
světlení Motyčky akceptováno 
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Čl. I. odst. 2. písm. e) organizačního řádu se mění takto: „dokumentace jeskynních prostor a 
dalších podzemních prostor mapováním, fotografováním a jinými metodami.“ 

Schváleno: 47/0/0 

 1-08 – čl. V. odst. 4. stanov: doplnit znění „dozorčí sbor je kontrolním orgánem spolku dle 
zákona“ 

Čl. V. odst. 4. stanov se doplňuje o text „dozorčí sbor je kontrolním orgánem spolku dle zá-
kona“ 

Schváleno: 47/0/0 

 1-08 – čl. V. odst. 4. písm. e) stanov: „kontrolní činnost vykonává i pro základní organiza-
ce“ 

Čl. V. odst. 4. stanov se doplňuje o písm. e) ve znění „kontrolní činnost vykonává i pro zá-
kladní organizace“ 

Schváleno: 47/0/0 

 1-08 – č. IV. OŘ: doplnit bod 10 „Dojde-li ke změně skutečností, které se zapisují do veřej-
ného rejstříku ohledně ZO, dotčená ZO bezodkladně ČSS navrhne jejich zapsání. Návrh na 
zápis podává ČSS za všechny ZO.“; návrh stažen 

 6-17 – čl. IV. odst. 3 stanov: sloučit písm. b) s písm. d), vysvětlení Motyčky akceptováno 

 5-01 – čl. II. odst. 7. OŘ: doplnit do centrální evidence členů „a čestných“ 

Čl. II. odst. 7. věta druhá organizačního řádu se doplňuje textem „a čestných“. 

Schváleno: 47/0/0 

 ediční rada – čl. VII. bod 7. OŘ: doplnit dispozici ISSN; nelze akceptovat, generování ISSN 
je na Národní knihovně, vysvětlení Bosáka akceptováno 

 předsednictvo: 

- k čl. III. bod 2 stanov doplnit větu „Čestné členství vzniká udělením valnou hro-
madou na základě doporučení předsednictva“: okamžitý návrh  

Do čl. III. bod 2. stanov se doplňuje druhá věta: „Čestné členství vzniká udělením valnou 
hromadou“. 

Schváleno: 46/0/1 

- upravit odst. 3 písm. b) stanov „je oprávněn zastupovat ČSS vůči třetím osobám, 
případně ….“ 
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Čl. V. odst. 3. písm. b) stanov se mění takto: „je oprávněn zastupovat ČSS vůči třetím osobám, 
případně delegovat tuto pravomoc na jiné členy předsednictva.“ 

Schváleno: 47/0/0 

- za první větu odst. 3 doplnit výslovně samostatnou větu: „Předseda ČSS zastupuje 
spolek samostatně.“ 

Do čl. V. bod 3. se doplňuje druhá věta: „Předseda ČSS zastupuje spolek samostatně.“ 

Schváleno: 46/0/1 

- čl. V odst. 1) stanov vypustit slovo „shromáždění“ a větu dále upravit ve smyslu 
vypuštění 

Ve čl. V. odst. 1. druhá věta stanov se mění takto: „Tvoří ji delegáti ZO, členové předsednic-
tva, dozorčího sboru a zástupci všech dalších složek ČSS.“ 

Schváleno: 47/0/0 

- čl. V odst. 1) stanov doplnit slovní spojení „ přítomných delegátu“ za druhou větu 
posledního odstavce 

Do čl. V. bod. 1. poslední odstavec stanov věta druhá se doplňuje text „přítomných de-
legátů“. 

Schváleno: 47/0/0 

- čl. V odst. 2. Stanov doplnit slovo „konáními“ do první věty před slovní spojení 
valnými hromadami 

Do č. V. odst. 2. stanov věta první se mění takto: „Je výkonným orgánem ČSS a řídí 
činnost ČSS v období mezi konáními valných hromad.“ 

Schváleno: 47/0/0 

7. Šimečková konstatovala registraci dalších delegátů, v tuto chvíli je počet přítomných delegátů 51. 
Valná hromada je usnášeníschopná. 

8. Šimečková přistoupila k projednání na místě vznesených připomínek. 

 Motyčka přednesl připomínky ze včerejšího zasedání předsednictva: 

Do čl. V. bod 1. odst. 1. stanov se doplňuje poslední věta: „Valná hromada může rozhodovat o 
záležitosti neuvedené na programu valné hromady rozhodnutím nadpoloviční většiny pří-
tomných delegátů.“  

Schváleno: 51/0/0 

Do čl. III. bod 2. věty první stanov se doplňuje text „buď“ 
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Schváleno: 51/0/0 

Název čl. VII. stanov se mění takto: „Speleologická záchranná služba“ 

Schváleno: 51/0/0 

 Motyčka odůvodnil nutnost změny a sjednocení názvů ZO ve stanovách i v organizačním 
řádu a navrhl oprávnění určit název ZO valnou hromadou v tom případě, že si sama daná 
ZO žádný nezvolila.  

Do čl. V. bod 1. písm. c) stanov se doplňuje text „a jejich názvech“ a do čl. IV. bod 2. organi-
začního řádu se doplňuje poslední věta „V případě, že si ZO nezvolí vlastní název, tento bude 
určen valnou hromadou.“ 

Schváleno: 49/0/2 

Čl. II. bod 1. organizačního řádu se mění takto: „Vznik a zánik členství upravují stanovy 
ČSS.“ 

Schváleno: 51/0/0 

Čl. IV. bod 9. písm. e) organizačního řádu se doplňuje textem „včetně elektronické“ 

Schváleno: 51/0/0 

Termín „redakční rada“, použitý v návrhu stanov a organizačního řádu, se nahrazuje termí-
nem „ediční rada“. 

Schváleno: 51/0/0 

 ZO 1-07 navrhla úpravu čl. III. odst. 2. stanov změnou pořadí vět. 

Čl. III. odst. 2. stanov se mění takto: „Všechny formy členství kromě čestného členství vznikají 
přijetím za člena, o kterém rozhodují, buď orgány základních organizací ČSS (dále jen ZO) nebo 
příslušný orgán ČSS na základě podané písemné přihlášky. Čestné členství vzniká udělením 
valnou hromadou. Evidenci členů vede a na základě výročních zpráv ZO aktualizuje sekretariát 
ČSS. Členská evidence je neveřejná.“ 

Schváleno: 51/0/0 

 Šimečková konstatovala uzavření všech připomínek k upravovaným dokumentům ČSS 
a přistoupila k závěrečnému čtení dokumentů před schvalováním konečného znění stanov 
a organizačního řádu ČSS. 

 Motyčka přečetl poslední verzi stanov ČSS. Byly projednány ještě tyto připomínky: 

Čl. VI. bod 1. písm. c) stanov věta třetí se mění takto: „Předseda ZO zastupuje ZO samostatně 
a je oprávněn zastupovat ZO vůči třetím osobám, případně může delegovat tuto pravomoc na 
jiné členy výboru.“: 

  

 24. 4. 2015, str. 6 



Valná hromada České speleologické společnosti 

se sídlem Na Březince 1513/14, Praha 5, 158 00 

IČ: 00103811 
 24. dubna 2015, 1000, Sloup 
 ZÁPIS JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSS 
  

Schváleno: 51/0/0  

Do čl. VII. věty první stanov se vkládá „zejména“ 

Schváleno: 51/0/0 

 návrhová komise – Bosák přednesl připomínky: 
- změna formy členství u čestných členů: doplnit „s výjimkou čestných členů“; návrh 

stažen 

Do čl. V. odst. 2. se vkládá nový bod h) ve znění „navrhuje valné hromadě udělení čestného 
členství“. Původní body h) až l) jsou označeny i) až m). 

Schváleno: 51/0/0 

- formální úprava vyškrtnout v čl. VI. bod 1. text „(dále jen ZO)“ 
- formální úprava vyškrtat použití slova „směrnice“ v celém dokumentu 
- formální úprava upravit používání zkratek VH a SZS texty „(dále jen VH)“ nebo 

„(dále jen SZS)“ 

 Šimečková vyhlásila hlasování o finálním znění stanov ČSS:  

Valná hromada schvaluje stanovy ČSS po úpravách jako celek. 

Schváleno: 51/0/0 

 Marek Audy přečetl poslední znění organizačního řádu ČSS. 

 Bosák přednesl poslední připomínky: 

- formální úprava čl. II. bod 4. doplnit „kalendářního roku“ 
- formální úprava čl. III. bod 1. upravit pojem s „usnesením“ 
- formální úprava čl. II. bod 10. písm. d) nahradit pojem „organizační složky“ pojmem 

„další složka“ 
- formální úprava čl. IV. bod 1. nahradit „zaváží“ slovem „zavážou“ 
- formální úprava čl. IV. bod 6. namísto „směrnice“ uvést „interní předpisy“ 
- formální úprava čl. IV. bod 7. nahradit „knižní“ pojmem „neperiodické“ 

 Brom doporučil formální úpravu čl. I. bod 2. i čl. IV. bod 6. opravit „bezpečnostní směrnice 
upravují“ za „bezpečnostní směrnice upravuje“ 

 čl. I. bod 2. písm. b) „vertikální úseky“ doplnit „zejména vertikální úseky zejména“ 

 čl. I. bod 2. písm. e) „dokumentace“ doplnit „dokumentace zejména“ 

 opravit čl. IV. bod 9. tak, aby „zápis … do 28. 2. příslušného kalendářního roku“ 

 dále probíhala diskuse stran dovysvětlení použitých pojmů 
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 Šimečková vyhlásila hlasování o finálním znění organizačního řádu ČSS:  

Valná hromada schvaluje organizační řád ČSS po úpravách jako celek. 

Schváleno: 51/0/0 

9. Šimečková přistoupila k bodu projednávání organizačních změn a požádala Motyčku o předne-
sení informací k úpravám zápisu ve veřejném rejstříku. 

 Motyčka stručně prošel stávající záznam ČSS a jejích základních organizací ve veřejném rej-
stříku. 

 Subjekty, které do ČSS nepatří, budou vyžádány k vyjmutí na základě čestného prohlášení. 

 Subjekty, které je potřeba zapsat do rejstříku, jsou skupiny ZO 4-05 Goethe, přijata korespon-
denčním hlasováním v roce 2013, a ZO 6-14 Suchý žleb, který ač již dlouho existuje, dosud do 
rejstříku zapsána není. 

Valná hromada rozhodla o založení nové základní organizace 6-14 s názvem Česká speleologická 
společnost, základní organizace 6-14, Suchý žleb. 

Schváleno: 51/0/0 

Valná hromada rozhodla o založení nové základní organizace 4-05 s názvem Česká speleologická 
společnost, základní organizace 4-05, Goethe. 

Schváleno: 51/0/0. 

 Subjekty, naplňujícími předpoklady ke zrušení, jsou ZO 4-04 Agricola a ZO 6-30 AGGA Ivan-
čice – ani jedna z nich již nemá žádné členy.  

Valná hromada rozhodla o zrušení ZO Česká speleologická společnost základní organizace 6-30 
AGGA Ivančice. 

Schváleno: 50/0/1 

Valná hromada rozhodla o zrušení ZO ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ZÁKLADNÍ 
ORGANIZACE 4-04 AGRICOLA. 

Schváleno: 51/0/0 

 Motyčka informoval o návrhu ZO 7-07 Ostrava na zrušení na vlastní žádost.  

Valná hromada rozhodla o zrušení ZO Základní organizace České speleologické společnosti 7 - 
07 Ostrava. 

Schváleno: 50/0/1. 

 Šimečková postoupila agendu schvalování názvů ZO podle identifikačních karet ZO Motyč-
kovi. Jedna ze ZO – 7-05 – vlastní název nemá, po konzulatci se zástupcem ZO předsednictvo 
navrhuje název „Mladeč – Vojtěchov“.  
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Valná hromada schválila nový název ZO 7-05 ve znění Česká speleologická společnost, základní 
organizace 7-05, Mladeč –Vojtěchov. 
Schváleno: 50/0/1.  

Valná hromada schválila sjednocené názvy všech ZO en bloc v tomto znění:  

IČ 70106941, Česká speleologická společnost, základní organizace 1-01, Český kras 
IČ 47511699, Česká speleologická společnost, základní organizace 1-02, Tetín 
IČ 69059390, Česká speleologická společnost, základní organizace 1-04, Zlatý Kůň 
IČ 63839440, Česká speleologická společnost, základní organizace 1-05, Geospeleos 
IČ 65401492, Česká speleologická společnost, základní organizace 1-06, Speleologický klub Praha 
IČ 63831031, Česká speleologická společnost, základní organizace 1-07, Krasová sekce 
IČ 64763145, Česká speleologická společnost, základní organizace 1-08, Speleoklub Týnčany 
IČ 68998830, Česká speleologická společnost, základní organizace 1-09, Niphargus 
IČ 65991401, Česká speleologická společnost, základní organizace 1-10, Speleoaquanaut 
IČ 63830639, Česká speleologická společnost, základní organizace 1-11, Barrandien 
IČ 49056999, Česká speleologická společnost, základní organizace 2-01, Chýnovská jeskyně 
IČ 72058439, Česká speleologická společnost, základní organizace 2-02, Šumava 
IČ 63554321, Česká speleologická společnost, základní organizace 3-01, Macarát 
IČ 64353991, Česká speleologická společnost, základní organizace 3-02, Jeskyňáři Plzeň 
IČ 49748521, Česká speleologická společnost, základní organizace 3-03, Šumavský kras 
IČ 47721943, Česká speleologická společnost, základní organizace 3-05, Permoníci 
IČ 64040470, Česká speleologická společnost, základní organizace 4-01, Liberec 
IČ 63782979, Česká speleologická společnost, základní organizace 4-03, Labské pískovce 
IČ          , Česká speleologická společnost, základní organizace 4-05, Goethe 
IČ 49295233, Česká speleologická společnost, základní organizace 5-01, Bozkov 
IČ 47464887, Česká speleologická společnost, základní organizace 5-02, Albeřice 
IČ 62731181, Česká speleologická společnost, základní organizace 5-03, Broumov 
IČ 64243052, Česká speleologická společnost, základní organizace 5-05, Trias 
IČ 65669398, Česká speleologická společnost, základní organizace 5-07, Antroherpon 
IČ 65264053, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-01, Býčí skála 
IČ 65336186, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-02, Vratíkovský kras 
IČ 62077571, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-04, Rudice 
IČ 64328414, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-05, Křtinské údolí 
IČ 62077511, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-06, Vilémovická 
IČ 49461435, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-07, Tišnovský kras 
IČ 67007724, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-08, Dagmar 
IČ 65349148, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-09, Labyrint 
IČ 65267508, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-10, Hluboký závrt 
IČ 64327558, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-11, Královopolská 
IČ 70286451, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-12, Speleologický klub Brno 
IČ 65767055, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-13, Jihomoravský kras 
IČ          , Česká speleologická společnost, základní organizace 6-14, Suchý žleb 
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IČ 47884835, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-15, Holštejnská 
IČ 64328171, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-16, Tartaros 
IČ 71204644, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-17, Topas 
IČ 47366991, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-18, Cunicunulus 
IČ 62075446, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-19, Plánivy 
IČ 62077406, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-20, Moravský kras 
IČ 62076124, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-21, Myotis 
IČ 71246924, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-22, Devon 
IČ 64991415, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-23, Aragonit 
IČ 44995806, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-25, Pustý žleb 
IČ 48512346, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-26, Speleohistorický klub 

Brno 
IČ 49440012, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-27, při NP Podyjí 
IČ 70968845, Česká speleologická společnost, základní organizace 6-28, Babická speleologická 

skupina 
IČ 48805785, Česká speleologická společnost, základní organizace 7-01, Orcus 
IČ 63729423, Česká speleologická společnost, základní organizace 7-02, Hranický kras 
IČ 65762681, Česká speleologická společnost, základní organizace 7-03, Javoříčko 
IČ 64988376, Česká speleologická společnost, základní organizace 7-04, Sever 
IČ 48769827, Česká speleologická společnost, základní organizace 7-05, Mladeč - Vojtěchov 
IČ 70889601, Česká speleologická společnost, základní organizace 7-07, Ostrava 
IČ 64627349, Česká speleologická společnost, základní organizace 7-08, Sovinec 
IČ 61989461, Česká speleologická společnost, základní organizace 7-09, Estavela 
IČ 62352458, Česká speleologická společnost, základní organizace 7-10, Hádes 
IČ 65496213, Česká speleologická společnost, základní organizace 7-11, Barbastellus 
IČ 70436631, Česká speleologická společnost, základní organizace 7-14, Ludmírov - Štymberk 

Schváleno: 51/0/0. 

10. Motyčka osvětlil potřebu potvrzení mandátu stávajících orgánů ČSS zvolených dne 13. 10. 2012. 
Ujistil delegáty, že se nejedná o novou volbu. 

Valná hromada potvrdila mandáty předsednictva ČSS, statutárního zástupce ČSS a dozorčího sboru 
ČSS. 
Schváleno: 49/0/2 

11. Motyčka odůvodnil vyžádání mandátu předsednictva ČSS k další komunikaci s rejstříkovým 
soudem, k případným potřebným úpravám návrhů a dokumentů, které se týkají zápisů změn ve 
veřejném rejstříku.  

Valná hromada potvrdila mandáty předsednictva ČSS k další komunikaci s rejstříkovým soudem, 
k případným potřebným úpravám návrhů a dokumentů, které se týkají zápisů změn ve veřejném rej-
stříku. 
Schváleno: 51/0/0. 
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12. Šimečková ukončila jednání mimořádné valné hromady v 1515. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina řádných delegátů – 4 listy 
2. Prezenční listina nehlasujících účastníků – 1 list 
3. Seznam členů volební a návrhové komise – 1 list 
4. Schválené znění stanov ČSS 
5. Schválené znění organizačního řádu ČSS 

 

Podpisy členů návrhové komise: 

Pavel Bosák 

Eva Valentová 

Radim Brom 

 

Podpis předsedající: 

Barbora Šimečková 

 

Podpis statutárního zástupce: 

Zdeněk Motyčka 
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