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 ASOCIACE ENERGETICKÉHO A ELEKTROTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ , z.s. 

 ______________________________________________________________________ 

Poděbradská 1, 190 00 Praha 9 

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

_____________________________________ 
 

Termín:   17. února 2021 

 

Místo / způsob:  

A. Prezenčně: SŠ-COPTH, Praha9, Poděbradská 1/179 

B. Distančně - online v rámci „Teams“  

(aplikace § 19. odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 

koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a 

právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu) 

 

Organizační poznámka:  

V době publikace této pozvánky nelze zcela s jistotou předvídat, jaká konkrétní opatření 

veřejné správy související s epidemií COVID-19 a jejím vývojem budou účinná v 

plánovaném termínu konání valné hromady. Nicméně s ohledem na současný stav příslušných 

opatření orgánů veřejné moci a dále s přihlédnutím k vývoji situace v souvislosti s epidemií 

COVID-19 připravila Rada Asociace Valnou hromadu tak, jak je uvedeno v pozvánce. 

Vedení Asociace celou situaci dále pečlivě monitoruje a za účelem zajištění bezpečnosti 

účastníků valné hromady bude při její organizaci postupovat v souladu s pokyny, 

doporučeními a omezeními vydanými příslušnými orgány veřejné moci, jež budou účinné v 

dané době. Aktuální informace a pokyny, resp. určení způsobu jednání budou členům 

Asociace průběžně zasílány, resp. zveřejněny na webových stránkách www.aeev.eu.   

 

Pořad Valné hromady:  

 

1. Prezence 9:30 hod.    Z: sekretariát AEEV 

Ověření usnášeníschopnosti  

2. Zahájení – 10:00 hod.    Z: Mgr. Mareš – předseda Rady AEEV 

3. Schválení jednacího a volebního řádu             Z: sekretariát AEEV 

4. Volba orgánů valné hromady   Z: sekretariát AEEV; dále řídí jednání  

     zvolený předseda VH  

5. Zpráva o činnosti za rok 2020   Z: předseda Rady AEEV 

6. Zpráva o hospodaření za rok 2020  Z: sekretariát 

7. Volba členů Rady     Z: sekretariát   

8. Dozorčí rady AEEV                         Z: sekretariát 

9. Úprava Stanov AEEV    Z: sekretariát  

10. Plán práce pro rok 2021   Z: předseda Rady AEEV  

11. Stanovení zástupců AEEV v krajských  Z: předseda valné hromady 
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12. Diskuse     Z: předseda valné hromady 

13. Usnesení VH     Z: předseda valné hromady / 

     předseda návrhové komise 

14. Závěr VH     Z: sekretariát  

 
Poznámka:  

V případě jednání prezenční formou je předpokládané ukončení jednání Valné hromady v cca 12:00 – 

12:30 hod. Po skončení jednání bude účastníkům podáván oběd. 
 

 

V Praze dne 15. ledna 2021 

 

 

V zastoupení Rady Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, z.s.  

 

Ing. Pavel Chejn, výkonný tajemník   


