
 

 

Představenstvo Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky 

svolává 
XXVIII. valnou hromadu 

Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR 

která se uskuteční v sobotu dne 26. února 2022 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 on-line prostřednictvím platformy Zoom;  

hlasování bude umožněno pouze členům, kteří se valné hromady účastní prezenčně)  
 

Program valné hromady: 

Od 12:30  prezence  

13:00  Zahájení valné hromady, event. 30 min. odložení zahájení dle čl. 9 odst. 4 stanov*) 

Schválení programu valné hromady 

Volba orgánů valné hromady – zapisovatele, mandátové a návrhové komise  

Zprávy o činnosti orgánů KST ČR za rok 2021: 

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 2021  

Hlasování o schválení zpráv o činnosti orgánů KST ČR za 2021 

Priority činnosti KST ČR na rok 2022 – návrh plánu činnosti 

Návrh rozpočtu na rok 2022 

Diskuse k plánu činnosti a rozpočtu na rok 2022 

Hlasování o návrzích plánu činnosti a rozpočtu na rok 2022 

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 apod. 

 

Prosíme členy, aby potvrdili svou účast předem prostřednictvím přihlašovacího formuláře  

na webových stránkách KST ČR www.kstcr.cz a do poznámky uvedli, zda se valné hromady 

účastní prezenčně nebo on-line. Při prezenční účasti budeme požadovat předložení potvrzení  

o očkování, potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících nebo osvědčení  

o negativním výsledku PCR či antigenního testu vydané akreditovanou laboratoří.  
 

V pátek 25. 2. 2022, 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. 

  

Těšíme se na Vás!    Představenstvo KST ČR  kstcr@kstcr.cz 

http://www.kstcr.cz/

	Od 12:30  prezence

