
 

 

 

 

Pozvánka na 6. shromáždění  

Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ, z. s.  

 

a program shromáždění, které se bude konat dne 

26. 5. 2022 od 11:00 hod.  v Harmony Club hotelu ve 

Špindlerově Mlýně 

 

 



 

Vážené kolegyně a kolegové, 

z pověření předsednictva spolku Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ, 

z. s. si Vás tímto dovoluji pozvat na 6. výroční shromáždění všech členů spolku, které se bude 

konat opět Hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně, a to dne 26. 5. 2022 od 11:00 hod.  

S ohledem na přetrvávající koronavirovou situaci a na zvyšující se počet členů Sdružení 

prosím o snížení počtu přítomných osob za každého člena na minimum, a to tak, aby byl za 

každého člena přítomen: 

- buď statutární orgán oprávněný zastupovat společnost dle způsobu zastoupení 

zapsaného v obchodním rejstříku, 

- nebo jedna osoba disponující plnou mocí k účasti a hlasování na shromáždění.  

-  

Program shromáždění je následující: 

 

1. 10:45 až 11:00  

• prezence přítomných členů 

bude kontrolováno, zda dorazili zástupci členů oprávněni jednat za právnickou osobu 

dle obchodního rejstříku (mějte prosím s sebou občanské průkazy, případně plné moci 

či pověření k účasti a k hlasování) 

2. 11:00*  

• Úvodní slovo prezidenta sdružení 

•  Prezident ŽESNAD.CZ, Martin Hořínek 

• Zahájení shromáždění 

•  výkonný ředitel, Ing. Oldřich Sládek,  představení programu shromáždění 

• Kontrola usnášeníschopnosti  

kontrolují a potvrzují Mgr. Tomáš Tyll nebo Mgr. Sabina Jiráňová, advokáti VKS Legal 

advokátní kancelář s.r.o. 

• Volba předsedy shromáždění, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů navrhuje 

Ing. Oldřich Sládek, k tomu pověřený předsednictvem spolku 

Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: 

Předsedou šestého shromáždění spolku Sdružení železničních nákladních dopravců 
ŽESNAD.CZ, z.s. byl zvolen [*]. Zapisovatelem a skrutátorem hlasů byl na šestém 
shromáždění zvolen [*]. 

Od této chvíle řídí šesté shromáždění spolku jeho předseda, může předávat slovo členům 
odpovědným za daný bod programu. 

3. 11:15* 

• představení výroční zprávy a kontrola dosavadního hospodaření spolku 



představuje a prezentuje Ing. Oldřich Sládek, výkonný ředitel spolku, k tomu pověřený 

předsednictvem 

• schválení výroční zprávy a schválení dosavadního hospodaření spolku 

 
Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: 
Šesté shromáždění spolku schválilo výroční zprávu spolku o činnosti a výsledku 

hospodaření spolku za uplynulé období. 

4. 11:40* 

• další důležité otázky týkající se činnosti spolku  

• Diskuze 

Uvádí předseda shromáždění. 

 

5. 11:55* 

• Ukončení šestého výročního shromáždění spolku 

*uváděné časové údaje k jednotlivým bodům programu jsou čistě orientační a budou se odvíjet 

od průběhu shromáždění 

Pro případ, že by toto shromáždění nebylo hodinu po svém zahájení z jakýchkoli důvodů 
usnášeníschopné, vyhlašuje se pro ten případ dle stanov spolku termín pro konání shromáždění 
náhradního, které se bude konat v témže místě a s týmž programem jako touto pozvánkou 
svolané řádné shromáždění, a to od 13:00 hod. Toto náhradní shromáždění bude 
usnášeníschopné za účasti těch řádných členů spolku, kteří se na něj dostaví.  

 


