
 
 

 
 

 

OZNÁMENÍ  

o svolání  

MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ  

Zmocnění zástupci kvalifikovaných žadatelů o svolání mimořádného zasedání shromáždění delegátů 

oznamují, že:  

Představenstvo Českého svazu juda odvolalo Mimořádné zasedání shromáždění delegátů, které 

svolalo na 18.12.2021. Tímto odvoláním došlo k porušení povinnosti představenstva svolat Mimořádné 

zasedání shromáždění delegátů podle ustanovení čl. 29. odst. 4 stanov. 

Na základě ustanovení čl. 29. odst. 4 stanov zmocnění zástupci kvalifikovaných žadatelů 

p o t v r z u j í, že původně svolané MZSD představenstvem se bude konat v již oznámeném termínu a 

 s v o l á v a j í 

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČESKÉHO SVAZU JUDA, z.s.,  

se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČ 00537560, zapsaného ve spolkovém rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. L 182 

které se bude konat dne 18. prosince 2021 od 12,00 hod. (prezentace 10,30 - 11,30 hod.) v Hotelu 

Olšanka SUPERIOR,  Praha 3,  Táboritská 23/1000 

Pořad jednání: 

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti 

2. Volba orgánů shromáždění delegátů - předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob 

pověřených sčítáním hlasů 

3. Odvolání předsedy představenstva z funkce 

4. Odvolání prvního místopředsedy představenstva z funkce 

5. Odvolání druhého místopředsedy představenstva z funkce 

6. Volba předsedy představenstva 

7. Volba prvního místopředsedy představenstva 

8. Volba druhého místopředsedy představenstva 

9. Změna stanov 

10. Diskuze  

11. Závěr 

Rozhodným dnem dle čl. 33. stanov je 1. leden 2021. 

 

 



 
 

 
 

 

Dle kvalifikovaných žadatelů o svolání mimořádného zasedání shromáždění delegátů je důvodem jeho 

svolání změna ve fungování a vystupování Českého svazu juda navenek i uvnitř celého hnutí.  

Pro toto Mimořádné zasedání delegátů platí pozvánka rozeslaná představenstvem ČSJu dne 17.11.2021.    

Zmocnění zástupci kvalifikovaných žadatelů o svolání mimořádného zasedání shromáždění 

        

VÁCLAV PROKEŠ, nar. 18.11.1970, Dolní 198, Krupka 

MARTIN PROKEŠ, nar. 18.6.1969, Lesní 1955, Teplice 

LUKÁŠ HOŘT, nar. 28.4.1981, Pod Sirotkem 84, Radostice 

Mgr. JIŘÍ VANĚK, nar. 29.6.1981, Záběhlického zámku 57/2a, Praha 

ADOLF ZIKA, nar. 21.7.1972, Pod zatáčkou 1354, Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6. 12. 2021 


