
 

Představenstvo Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky, z.s. 

(KST ČR) svolává 

 

XXIX. valnou hromadu 
 Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR 

která se uskuteční dne 25. 02. 2023 od 13.00 hod.  

na adrese KST ČR, budova K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1, v místnosti č. 16 

Průběh valné hromady bude streamován online prostřednictvím platformy Zoom; 

Hlasování bude umožněno pouze členům, kteří se zúčastní valné hromady prezenčně. 

Program valné hromady 

od 12.30 hod. Prezence 

13.00 hod. Zahájení valné hromady, event. 30 min. odložení zahájení dle čl. 9 odst. 4 stanov*) 

Schválení programu valné hromady  

Volba orgánů valné hromady – zapisovatele, mandátové, volební a návrhové komise   

Zprávy o činnosti orgánů KST ČR za rok 2022:  

a) zpráva o činnosti představenstva KST ČR  

b) zpráva o hospodaření KST ČR  

c) zpráva o stavu členské základny  

d) zpráva dozorčí rady  

Diskuse ke zprávám o činnosti orgánů KST ČR za rok 2022   

Hlasování o schválení zpráv o činnosti orgánů KST ČR za 2022   

Představení kandidátů do orgánů KST ČR 

Připomenutí pravidel hlasování dle volebního řádu  

Volby do orgánů KST ČR 

Přestávka – během přestávky sečte volební komise odevzdané hlasy 

Vyhlášení výsledků voleb 

Priority činnosti KST ČR na rok 2023 – návrh plánu činnosti  

Návrh rozpočtu na rok 2023  

Diskuse k plánu činnosti a rozpočtu na rok 2023  

Hlasování o návrzích plánu činnosti a rozpočtu na rok 2023  

Usnesení valné hromady  

Ukončení valné hromady 

 

 



 

 

 

*) Během případného 30 min. odložení zahájení (pro zajištění usnášeníschopnosti valné 

hromady) budou poskytnuty informace o aktuálním dění na poli soudního tlumočení a 

překladů, zodpovězeny otázky ohledně legislativy, nového registru, evidence úkonů, 

vstupní zkoušky apod. 

 

Právo účastnit se valné hromady KST ČR a hlasovat na VH mají pouze členové, kteří mají 

ke dni konání VH zaplacen členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.  

 

Nemůžete-li se valné hromady zúčastnit osobně, můžete udělit jinému členovi plnou moc k zastupování 

na valné hromadě. Člen KST ČR může na zasedání valné hromady takto zastupovat nejvýše tři členy a své 

zmocnění musí řádně doložit nejpozději při prezenci. (Čl. 10, odst. 4 stanov KST ČR).  

 

Ačkoliv to není podmínkou účasti na valné hromadě, pro usnadnění přípravy dostatečného počtu 

hlasovacích a volebních lístků prosíme, abyste nám oznámili e-mailem na adresu kstcr@kstcr.cz, že se 

plánujete VH osobně účastnit, případně, že se necháte zastupovat jiným členem.   

Pokyny k online připojení: 

V pátek 24. 2. 2023, tj. v předvečer konání valné hromady, bude členům přihlášeným k účasti on-line 

zaslán odkaz na připojení. Doporučujeme mít ve Vašem zařízení nainstalovanou aplikaci Zoom. 

Organizace: 

Ilona Šprcová, místopředsedkyně představenstva 

Dotazy? 

S případnými dotazy se prosím obracejte na sekretariát KST ČR (paní Bc. Miroslava Černá, e-mail: 

kstcr@kstcr.cz, tel. +420 604 557 241). 
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