
 

 

Pozvánka na členskou schůzi spolku Czechitas z.s., 
 
předsedkyně zapsaného spolku Czechitas z.s., IČO: 032 05 797, se sídlem Jungmannova 36/31, 
Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „spolek“ nebo „Czechitas z.s.“), svolává podle platného 
znění stanov spolku členskou schůzi 
 

na den 31. 1. 2020 do prostor na adrese: Škrobárenská 511/3, 617 00 Brno, budova 
A2, 3NP. 

 
Program: 

 
1. zahájení členské schůze spolku,  
2. ověření usnášeníschopnosti členské schůze spolku, volba předsedajícího; 
3. hlasování o schválení programu jednání členské schůze spolku; 
4. hlasování o přijetí rozhodnutí o přeměně spolku na ústav; 
5. hlasování o přijetí zakládající listiny ústavu. 

 
Příloha: návrh zakládající listiny ústavu. 
 
V Brně, dne 20. 12. 2019 
 
 
____________________________ 
Ing. Mgr. Dita Přikrylová 
předsedkyně spolku Czechitas z.s.  
 
 

Návrh usnesení a zdůvodnění: 
 
1. Volba předsedajícího 
Návrh usnesení: „Členská schůze volí předsedající členské schůze Ditu Přikrylovou.“ 
 
2. Hlasování o schválení programu jednání členské schůze spolku 
Návrh usnesení: „Členská schůze schvaluje program svého jednání.“ 
 
3. Hlasování o přijetí rozhodnutí o přeměně spolku na ústav 
Návrh usnesení:  
„Členská schůze přijímá rozhodnutí o přeměně spolku Czechitas z.s., IČO: 032 05 797, se sídlem 
Jungmannova 36/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to na právní formu ústav.“ 
„Členská schůze souhlasí se zproštěním předsedkyně spolku povinnosti zpracovat podrobnou zprávu 
o přeměně spolku na ústav.“ 
Odůvodnění: Přeměna spolku na ústav je dlouhodobě potřebná pro efektivní fungování organizace.  
 
4. Hlasování o přijetí zakládající listiny ústavu 
Návrh usnesení:  
„Členská schůze přijímá zakládající listinu ústavu, jak byla předsedající nahlas přečtena.“ 
 
  



 

 

Potvrzuji, že jsem obdržela pozvánku na valnou hromadu (včetně návrhu zakládající listiny ústavu), 
která se má konat dne 31. 1. 2020 na adrese: Škrobárenská 511/3, 617 00 Brno, budova A2, 3NP. 
 
v Brně, dne 20. 12. 2019 
 
 
____________________________ 
Barbora Bühnová  
členka spolku Czechitas z.s.  
 
Potvrzuji, že jsem obdržela pozvánku na valnou hromadu (včetně návrhu zakládající listiny ústavu), 
která se má konat dne 31. 1. 2020 na adrese: Škrobárenská 511/3, 617 00 Brno, budova A2, 3NP. 
 
v Brně, dne 20. 12. 2019 
 
 
____________________________ 
Monika Ptáčníková  
členka spolku Czechitas z.s.  
 
Potvrzuji, že jsem obdržela pozvánku na valnou hromadu (včetně návrhu zakládající listiny ústavu), 
která se má konat dne 31. 1. 2020 na adrese: Škrobárenská 511/3, 617 00 Brno, budova A2, 3NP. 
 
v Brně, dne 20. 12. 2019 
 
 
____________________________ 
Miroslava Zatloukalová  
členka spolku Czechitas z.s.  
 
 


