
 

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU ČESKÉHO SVAZU JACHTINGU 
 
Výkonný výbor Českého svazu jachtingu svolává Valnou hromadu, která se bude konat od 
10:00 v neděli 26. března 2023. Místem zasedání Valné hromady je Aula ČUS (přízemí, za 
recepcí), která je umístěna na adrese Zátopkova 100/2, Praha 6 – Smíchov. Tato Valná 
hromada je svolána v souladu s článkem III., oddílem III.3, písm. c, Stanov, které nabydou 
účinnosti dnem konání první Valné hromady v roce 2023. 
 
Navržený program zasedání Valné hromady je následující: 

1. Přivítání přítomných předsedajícím Valné hromady 

2. Ověření usnášeníschopnosti Valné hromady 

3. Projednání programu Valné hromady a hlasování o něm 

4. Projednání Jednacího a Volebního řádu Valné hromady a hlasování o nich 

5. Určení orgánů Valné hromady včetně volby zapisovatele a volební komise 

6. Předání čestných odznaků ČSJ a dalších ocenění ČSJ  

7. Projednání zprávy o činnosti Výkonného výboru ČSJ 

8. Projednání vyloučení, některých členů ČSJ1  

9. Projednání zprávy o činnosti Kontrolní komise ČSJ 

10. Projednání a schválení výsledků hospodaření za předcházející rok a účetní závěrky 

k 31.12. předcházejícího roku 

11. Projednání a schválení zásad hospodaření pro období do příští Valné hromady ČSJ a 

schválení výše členských příspěvků 

12. Projedná a schválení zásad pro odměňování členů Výkonného výboru ČSJ 

13. Projednání a schválení Disciplinárního řádu ČSJ 

14. Diskuze 

15. Volby orgánů ČSJ pro období 2023-2027 

16. Závěr Valné hromady 

Za Výkonný výbor ČSJ,  
Radim Vašík 
 
Upozorňujeme, že podle článku III., oddílu III.3, písm. e, Stanov „Každý člen se základním 
členstvím je oprávněn vyslat na jednání Valné hromady jednoho zástupce s hlasy rozhodujícími. 
Zástupce může na jednání Valné hromady zastupovat pouze jednoho člena se základním 
členstvím.“ 
 
Veškeré podklady, které budou projednávány na Valné hromadě budou průběžně doplňovány 
na webových stránkách www.sailing.cz 
 
V rámci zefektivnění příprav Valné hromady prosíme o zasílání jmenovitých nominací do 
orgánů ČSJ na emailovou adresu sailing@sailing.cz  

 
1 Návrh na vyloučení základních členů ČSJ, kteří neplní Registrační řád (např. neevidují žádné členy), tzn. neřídí 
se závaznými předpisy ČSJ, přestože k byly opakovaně vyzváni k nápravě. 
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