
 

 

Velké Bílovice 10. 1. 2020 

 
 
 
 
Všem členům SV ČR 
 
 
 
 
 
Pozvánka na valnou hromadu 
 
      Představenstvo Svazu vinařů České republiky tímto svolává řádnou valnou hromadu SV ČR jejíž 
náplní bude, mimo standardní body, projednání návrhu na změnu stanov a provedena volba všech 
orgánů SV ČR. VH se uskuteční dne 4. 2. 2020 od 13:00 hodin v kulturním a informačním centru ve 
Velkých Bílovicích náměstí Osvoboditelů 342 (Kavárna MANUEL Caffé v KD Velké Bílovice). 
Prezence účastníků bude probíhat od 12.00 hodin. Místo konání zde: https://mapy.cz/s/3pj5N  
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Volba předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů 
3. Volba návrhové mandátové a volební komise 
4. Zpráva o činnosti SV ČR v roce 2019 (včetně vystoupení hostů VH) 
5. Projednání návrhu změny stanov SV ČR 
6. Projednání zprávy o hospodaření v roce 2019,  
7. Zpráva dozorčí rady za rok 2019, 
8. Volby prezidenta, členů představenstva a dozorčí rady SV ČR 
9. Návrh činnosti Svazu pro období roku 2020 
10. Návrh rozpočtu pro rok 2020 
11. Diskuse 
12. Závěr 

 

V souladu se Stanovami SV ČR, v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 
nadpoloviční většina účastníků s ¼ všech hlasů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu 
přítomných. 
Dokumenty k projednání budou vystaveny na webové adrese: 
https://www.svcr.cz/cs/ke-stazeni. To vše nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady. 
 

S ohledem na to, že jde o volební valnou hromadu, na jednání proběhne volba všech orgánů SV ČR 
(prezident, představenstvo, členové dozorčí rady). V souvislosti s tím vás informuji, že v souladu se 
stanovami a jednacím řádem mají všichni členové SV ČR možnost navrhnout do orgánů řádné členy 
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SV ČR, resp. jejich zástupce (v případě právnických osob), a to v termínu nejpozději 5 dnů před 
konáním valné hromady, na které proběhne volba.  

Vaše návrhy budou v souladu se stanovami a jednacím řádem akceptovány na základě písemné 
(adresa Svazu) nebo mailové komunikace (martin.pucek@svcr.cz) do 30.1.2020 do 23.59 hodin.  

 
 
 
 
 
 
JUDr. Tibor Nyitray Vyřizuje:  
prezident SV ČR Ing. Martin Půček 
 výkonný ředitel SV ČR 
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