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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLKU 

 

Asociace horských středisek ČR, z.s. 
 

Výkonný výbor  
spolku Asociace horských středisek ČR, z.s.  

IČ: 020 83 078 
se sídlem Krkonošská 153, 543 01 Vrchlabí, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 8672 (dále jen „AHS“) 
svolává valnou hromadu AHS, 

 
která se bude konat dne 1. června 2017 v 10.00 hod. (prezentace účastníků  

od 9.30 hod. v místě konání) v kongresových prostorách Harmony Club Hotelu Špindlerův Mlýn na adrese 
Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn 

 
Na programu jednání valné hromady bude: 

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady. 

2. Schválení programu jednání, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a dvou osob pověřených sčítáním 
hlasů. 

3. Přednesení a projednání Zprávy Výkonného výboru AHS o činnosti a hospodaření AHS za období od minulé 
valné hromady AHS do konání valné hromady AHS. 

4. Přednesení a projednání Vyjádření Kontrolní komise AHS ke zprávě Výkonného výboru AHS o činnosti a 
hospodaření AHS za období od minulé valné hromady AHS do konání valné hromady AHS. 

5. Schválení Zprávy Výkonného výboru AHS o činnosti a hospodaření AHS za období od minulé valné hromady 
AHS do konání valné hromady AHS, včetně schválení řádné účetní závěrky a výsledku hospodaření AHS za 
poslední účetní období. 

6. Prezentace a projednání hlavních úkolů činnosti AHS. 

7. Schválení rozpočtu AHS na rok 2017. 

8. Závěr valné hromady.  
 
K bodu 5. programu jednání valné hromady AHS (Schválení Zprávy Výkonného výboru AHS o činnosti a hospodaření 
AHS za období od minulé valné hromady AHS do konání valné hromady AHS, včetně schválení řádné účetní závěrky a 
výsledku hospodaření AHS za poslední účetní období): 

Výkonný výbor AHS na jednání valné hromady přednese a této přeloží k projednání a ke schválení zprávu Výkonného 
výboru AHS o činnosti a hospodaření AHS za období od minulé valné hromady AHS do konání valné hromady AHS, 
včetně řádné účetní závěrky a výsledku hospodaření AHS za poslední účetní období v podobě, ve které tyto obdrží 
každý účastník řádné valné hromady před jejím konáním. Návrhy k tomuto bodu programu valné hromady AHS, jsou 
členové AHS oprávněni předkládat valné hromadě do okamžiku zahájení hlasování o bodu 5. programu jednání valné 
hromady AHS. 

K bodu 7. programu jednání valné hromady AHS (Schválení rozpočtu AHS na rok 2017): 

Výkonný výbor AHS navrhne na jednání valné hromady ke schválení valné hromadě AHS rozpočet AHS na rok 2017 v 
podobě, ve které tento obdrží každý účastník řádné valné hromady před jejím konáním. Návrhy na změny rozpočtu 
AHS, jsou členové AHS oprávněni předkládat valné hromadě do okamžiku zahájení hlasování o bodu 7. programu 
jednání valné hromady AHS. 
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Upozornění pozvaným: 

1. Podmínkami účasti na valné hromadě AHS jsou: 

a) podpis účastníka na  listině přítomných na valné hromadě AHS a 

b) předložení veškerých písemných dokladů dle této pozvánky při prezentaci účastníka valné hromady AHS. 

2. Prezentace účastníků valné hromady AHS se koná od 9.30 hod. v místě konání valné hromady AHS. Při prezentaci 
účastníci valné hromady AHS podepíší listinu přítomných na valné hromadě AHS, prokážou se platným občanským 
průkazem (nebo jiným průkazem totožnosti), a v případě zastupování předloží zástupce plnou moc k zastupování 
příslušného účastníka na valné hromadě AHS (podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen). Je-li účastníkem 
valné hromady právnická osoba, předloží její zástupce kromě uvedených dokladů rovněž výpis z obchodního 
rejstříku nebo jiné příslušné zákonné evidence nebo jejich kopii, popř. jinou listinu, ze které bude vyplývat 
oprávnění příslušné osoby či osob za takovouto právnickou osobu jednat, ne starší tří měsíců. Fyzická osoba – 
podnikatel předloží výpis z rejstříku živnostenského podnikání nebo jeho kopii, ne starší než tři měsíce. 

3. V souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.10. platného znění stanov AHS má každý člen AHS na valné hromadě 1 
(jeden) hlas na každý 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) členského příspěvku zaplaceného členem AHS 
řádně a včas na kalendářní rok, ve kterém se koná valná hromada. Člen AHS, který neuhradil členský příspěvek za 
příslušný kalendářní rok v plné výši, pozbývá právo hlasovat na valné hromadě AHS a předkládat jakékoliv návrhy 
valné hromadě AHS, až do okamžiku úplného splnění své povinnosti k úhradě členského příspěvku. Takový člen je 
však oprávněn se účastnit valné hromady AHS, jeho hlasy se však nezapočítávají do výpočtu kvora pro 
usnášeníschopnost a platné rozhodování příslušné valné hromady. 

4. Honorární a/nebo přidružení členové AHS mají právo se účastnit valné hromady AHS, avšak nemají právo na valné 
hromadě hlasovat.  

5. Náklady spojené s účastí na valné hromadě AHS si hradí každý účastník sám.  
 
Ve Vrchlabí dne 24. dubna 2017 
   
 
 
 
        
 
 
__________________________     __________________________ 
Jiří Bis        Miloš Kratochvíl 
Prezident        člen Výkonného výboru 
Asociace horských středisek ČR, z.s.     Asociace horských středisek ČR, z.s. 
        
   
       


