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Zápis z řádné valné hromady občanského sdružení: 

„Klub polského kapitálu v České republice“ 

se sídlem V sazenicích 139 Líbezníce, PSČ 250 65 Bořanovice – Pakoměřice, IČ: 22720766 
 

 

Datum konání:   29. října 2012 

Místo konání:  Hotel Ambassador – Zlatá husa, Václavské nám. 5-7, Praha 1 

Přítomno:  viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení valné hromady; 

2. Odsouhlasení programu Valné hromady, schválení hlasovacího řádu, volba orgánů Valné hromady; 

3. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení představené Předsednictvem; 

4. Rozhodnutí o použití zisku z roku 2011; 

5. Volba Předsedy předsednictva a členů předsednictva; 

6. Odsouhlasení změn ve stanovách Klubu; 

7. Ostatní záležitostí; 

8. Závěr. 

Ad. 1 
 

Předseda předsednictva občanského sdružení pan Dariusz Marcinkowski, jakožto zahajující v 17.30 hod. přivítal 
přítomné, představil se účastníkům řádné valné hromady a uvedl, že jednání dnešní valné hromady bude 
probíhat v českém jazyce se simultánním tlumočením do jazyka polského.  
 
Následně zahajující rozdal přítomným prezenční listinu a po jejím podepsání valné hromadě oznámil, že jsou 
nyní na valné hromadě přítomných 20 členů občanského sdružení, což v souladu s čl. VIII odst. 5 stanov 
občanského sdružení znamená, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. 
 
Dále zahajující seznámil přítomné s ustanovením čl. VIII odst. 7 a odst. 8 stanov sdružení. 
 
Dále zahajující seznámil přítomné s pořadem dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn v oznámení o konání řádné 
valné hromady a následně přečetl pořad jednání takto: 
 

1. Zahájení valné hromady; 

2. Odsouhlasení programu Valné hromady, schválení hlasovacího řádu, volba orgánů Valné hromady; 

3. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení představené Předsednictvem; 

4. Rozhodnutí o použití zisku z roku 2011; 

5. Volba Předsednictva a členů předsednictva; 

6. Odsouhlasení změn ve stanovách Klubu; 
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7. Ostatní záležitostí; 

8. Závěr. 

Ad. 2 
 

Po zahájení valné hromady a její úvodní části zahajující přistoupil k projednávání 2. bodu dnešního pořadu 
jednání, kterým bylo - 2. Odsouhlasení programu Valné hromady a schválení hlasovacího řádu.  
 
Dále zahajující přednesl níže uvedený návrh usnesení valné hromady takto: 

 

U s n e s e n í   p r v n í 
Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady 
občanského sdružení Klub polského kapitálu v České republice, 
předloženého předsednictvem. 

 
Zahajující poté vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 
Po ukončení hlasování oznámil zahajující výsledky hlasování o usnesení prvním: za hlasovalo 100% přítomných 
na VH členů. Následně zahajující konstatoval, že usnesení první bylo přijato. 
 
Po zahájení valné hromady a její úvodní části zahajující přistoupil k projednávání další části 2. bodu dnešního 
pořadu jednání, kterým bylo - Volba orgánů Valné hromady.  
 
Po oznámení výsledků hlasování zahajující valné hromadě přednesl návrh předsednictva na volbu předsedy 
valné hromady a zapisovatele. Představenstvo navrhlo za předsedu valné hromady pana Dariusze 
Marcinkowského a za zapisovatele pana Piotr Klosowského. 
 
Zahajující upozornil valnou hromadu, že všichni tito kandidáti jsou voleni pouze pro jednání této řádné valné 
hromady a jejich povinností bude zabezpečení jejího řádného průběhu v souladu s požadavky zákona a stanov 
občanského sdružení. 
 
Zahajující poté vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 
Zahajující následně přednesl návrh na usnesení valné hromady takto: 
 

U s n e s e n í   d r u h é 
Valná hromada volí za předsedu valné hromady Dariusze 
Marcinkowského a za zapisovatele Piotra Klosowského. 

 
Zahajující poté vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 
Po ukončení hlasování oznámil zahajující výsledky hlasování o usnesení druhém: za hlasovalo 100% přítomných 
na VH členů. Následně zahajující konstatoval, že usnesení druhé bylo přijato. 
 

Ad. 3 
 

Předseda valné hromady pan Dariusz Marcinkowski se ujal řízení valné hromady v 17.52 hod. 
 
Program valné hromady pokračoval na základě schváleného pořadu jednání projednáváním bodu č. 3, kterým 
bylo - Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení představené Předsednictvem. 
 
Předseda valné hromady poté požádal předsedu předsednictva občanského sdružení, aby seznámil přítomné 
s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření občanského sdružení za rok 2011 spolu s roční uzávěrkou 
hospodaření, po čemž předseda předsednictva totéž učinil.  
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Předseda valné hromady poté požádal revizora občanského sdružení o přednesení komentáře k tomuto bodu 
pořadu jednání. 
 
Revizor občanského sdružení poté přednesl, že nemá žádné výhrady vůči hospodaření občanského sdružení 
spolu s roční uzávěrkou hospodaření a že doporučuje tuto Výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského 
sdružení za rok 2011 schválit. 
 
Předseda valné hromady následně přednesl návrh na usnesení valné hromady takto: 
 

U s n e s e n í   t ř e t í 
Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením čl. VIII odst. 4 
písm. b) stanov sdružení Výroční zprávu o činnosti a hospodaření 
občanského sdružení za rok 2011 spolu s roční uzávěrkou 
hospodaření. 

  
Předseda valné hromady dále uvedl, že předsednictvo zároveň navrhuje, aby se o těchto návrzích hlasovalo en 
bloc. 
 
Předseda valné hromady poté vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 
Po ukončení hlasování oznámil Předseda valné hromady výsledky hlasování o usnesení třetím: za hlasovalo 
100% obecných na VH členů. Následně Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení třetí bylo přijato. 
 

Ad. 4 
 

Program valné hromady pokračoval na základě schváleného pořadu jednání projednáváním bodu č. 4, kterým 
bylo - Rozhodnutí o použití zisku z roku 2011. 
 
Předseda valné hromady a zároveň Předseda předsednictva občanského sdružení seznámil přítomné se  ziskem 
občanského sdružení dosaženého v roce 2011.  
 
Předseda valné hromady následně přednesl návrh na usnesení valné hromady takto: 
 
 

U s n e s e n í   č t v r t é 
Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením čl. XII odst. 6 
stanov sdružení, zisk z roku 2011 na realizaci statutárních cílů 
sdružení dle čl. III stanov. 

 
 
Předseda valné hromady poté vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 
Po ukončení hlasování oznámil Předseda valné hromady výsledky hlasování o usnesení čtvrtém: za hlasovalo 
100% přítomných na VH členů. Následně Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení čtvrté bylo přijato. 

 
Ad. 5 

 
Program valné hromady pokračoval na základě schváleného pořadu jednání projednáváním bodu č. 5, kterým 
bylo - Volba Předsedy předsednictva a členů předsednictva. 
 
Předseda valné hromady poté seznámil přítomné s jednotlivými návrhy ohledně Volby Předsedy předsednictva a 
členů předsednictva. 
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Návrh č. 1: Předseda předsednictva – pan Dariusz Marcinkowski 
Návrh č. 2: Člen předsednictva – paní Martyna Monoszon 
Návrh č. 3: Člen předsednictva – pan Piotr Wielowieyski 
Návrh č. 4: Člen předsednictva – pan Marek Kralkowski  
Návrh č. 5: Člen předsednictva – pan Ryszard Głośny 
 
Všechny výše uvedené osoby souhlasí s uvedením do funkce členů sdružení. 
 
Předseda valné hromady následně přednesl návrh na hlasování o všech návrzích en bloc.  
 
Předseda valné hromady následně přednesl návrh na usnesení valné hromady takto: 
 
 

U s n e s e n í   p á t é 
Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením čl. IX odst. 2 
stanov sdružení, složení členů předsednictva: 
Předsedou předsednictva – pan Dariusz Marcinkowski 
Člen předsednictva – paní Martyna Monoszon  
Člen předsednictva – pan Ryszard Głośny 
Člen předsednictva – pan Piotr Wielowieyski  
Člen předsednictva – pan Marek Kralkowski 

 
Předseda valné hromady poté vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 
Po ukončení hlasování oznámil Předseda valné hromady výsledky hlasování o usnesení pátém: za hlasovalo 
100% přítomných na VH členů. Následně Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení páté bylo přijato. 

 
Ad. 6 

 
Program valné hromady pokračoval na základě schváleného pořadu jednání projednáváním bodu č. 6, kterým 
bylo - 6. Odsouhlasení změn ve stanovách Klubu. 
 
Předseda valné hromady poté seznámil přítomné s jednotlivými návrhy ohledně změn ve stanovách Klubu. 
 
Návrh č. 1:  
 

Čl. III Cíl činnosti 
- rozvíjení neobchodních vztahů mezi polskými podnikateli a investory působící v České republice, 
Změna: 
- rozvíjení neobchodních vztahů mezi polskými a českými podnikateli a investory. 
Dodatek: 
- podpora podnikatelských aktivit členů Sdružení. 

 
Předseda valné hromady následně přednesl návrh na usnesení valné hromady takto: 
 

U s n e s e n í   š e s t  é 
Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením čl. VIII odst. 7 
změnu stanov sdružení takto: 
Čl. III Cíl činnosti 
- rozvíjení neobchodních vztahů mezi polskými podnikateli a investory 
působící v České republice, 
Změna: 
- rozvíjení neobchodních vztahů mezi polskými a českými podnikateli 
a investory. 
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Dodatek: 
- podpora podnikatelských aktivit členů Sdružení. 

 
Po ukončení hlasování oznámil Předseda valné hromady výsledky hlasování o usnesení šestém: za hlasovalo 
100% přítomných na VH členů. Následně Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení šesté bylo přijato. 
 
Návrh č. 2:  
 

Čl. IV Členství  
(3) členství vzniká dnem usnesení předsednictva o přijetí za člena 
Změna: 
(3) členství vzniká dnem usnesení předsednictva o přijetí za člena a uhrazení deklarovaného členského 
příspěvku za daný rok. 
(4) Dokladem členství je potvrzení o členství vydané předsednictvem a opatřené otiskem razítka Sdružení a 
podpisem tajemníka. 
Změna: 
(4) Dokladem členství je potvrzení o členství vydané předsednictvem.  
(5) Členství zaniká:  
Dodatek: 
(f) zrušením členství na základě rozhodnutí předsednictva, z důvodu neuhrazení členského příspěvku na další 
období. 

 
Předseda valné hromady poté vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

U s n e s e n í   s e d m é 
Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením čl. VIII odst. 7 
změnu stanov sdružení takto: 
Čl. IV Členství  
(3) členství vzniká dnem usnesení předsednictva o přijetí za člena 
Změna: 
(3) členství vzniká dnem usnesení předsednictva o přijetí za člena a 
uhrazení deklarovaného členského příspěvku za daný rok. 
(4) Dokladem členství je potvrzení o členství vydané předsednictvem 
a opatřené otiskem razítka Sdružení a podpisem tajemníka. 
Změna: 
(4) Dokladem členství je potvrzení o členství vydané předsednictvem.  
(5) Členství zaniká:  
Dodatek: 
(f) zrušením členství na základě rozhodnutí předsednictva, z důvodu 
neuhrazení členského příspěvku na další období. 

 
 
Po ukončení hlasování oznámil Předseda valné hromady výsledky hlasování o usnesení sedmém: za hlasovalo 
100% přítomných na VH členů. Následně Předseda VH konstatoval, že usnesení sedmé bylo přijato. 

 
Návrh 3: 
 

Čl. VIII 
(6) Hlasovací právo členů Sdružení je rovné. Je vykonáváno osobně a nelze je přenést na jinou osobu plnou 
mocí.  Za právnickou osobu vykonává hlasovací právo jeden zástupce písemně pověřený jejím statutárním 
orgánem anebo statutární orgán. Pověřený zástupce je povinen pověření předložit před zahájením jednání valné 
hromady.  
Změna: 
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(6) Hlasovací právo členů Sdružení je rovné. Je vykonáváno osobně nebo na základě plné moci.  Za právnickou 
osobu vykonává hlasovací právo jeden zástupce písemně pověřený jejím statutárním orgánem anebo statutární 
orgán. Pověřený zástupce je povinen pověření předložit před zahájením jednání valné hromady.  
(7) O změně stanov Sdružení, o zrušení Sdružení a o zařazení záležitosti navržené členem Sdružení v průběhu 
jednání valené hromady na program jejího jednání, rozhoduje valná hromada většinou všech členů, v ostatních 
věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
Změna: 
(7) O změně stanov Sdružení rozhoduje valná hromada většinou všech členů. O zrušení Sdružení rozhoduje 
valná hromada většinou 2/3 všech členů. O zařazení záležitosti navržené členem Sdružení v průběhu valné 
hromady na program jejího jednání rozhoduje valná hromada většinou přítomných členů valné hromady. V 
ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

 
Předseda valné hromady poté vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

U s n e s e n í   o s m é  
Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením čl. VIII odst. 7 
změnu stanov sdružení takto: 
Čl. VIII 
(6) Hlasovací právo členů Sdružení je rovné. Je vykonáváno osobně 
a nelze je přenést na jinou osobu plnou mocí.  Za právnickou osobu 
vykonává hlasovací právo jeden zástupce písemně pověřený jejím 
statutárním orgánem anebo statutární orgán. Pověřený zástupce je 
povinen pověření předložit před zahájením jednání valné hromady.  
Změna: 
(6) Hlasovací právo členů Sdružení je rovné. Je vykonáváno osobně 
nebo na základě plné moci.  Za právnickou osobu vykonává 
hlasovací právo jeden zástupce písemně pověřený jejím statutárním 
orgánem anebo statutární orgán. Pověřený zástupce je povinen 
pověření předložit před zahájením jednání valné hromady.  
(7) O změně stanov Sdružení, o zrušení Sdružení a o zařazení 
záležitosti navržené členem Sdružení v průběhu jednání valené 
hromady na program jejího jednání, rozhoduje valná hromada 
většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční 
většinou přítomných členů. 
Změna: 
(7) O změně stanov Sdružení rozhoduje valná hromada většinou 
všech členů. O zrušení Sdružení rozhoduje valná hromada většinou 
2/3 všech členů. O zařazení záležitosti navržené členem Sdružení v 
průběhu valné hromady na program jejího jednání rozhoduje valná 
hromada většinou přítomných členů valné hromady. V ostatních 
věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

 
Po ukončení hlasování oznámil Předseda valné hromady výsledky hlasování o usnesení osmém: za hlasovalo 
100% přítomných na VH členů. Následně Předseda VH konstatoval, že usnesení osmé bylo přijato. 

 
Návrh 4: 

 

Čl. IX 
(1) Předsednictvo je výkonným orgánem Sdružení, který je ze své činnosti odpovědný valné hromadě. 
Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem Sdružení.  
Změna: 
(1) Předsednictvo je výkonným orgánem Sdružení, který je ze své činnosti odpovědný valné hromadě. 
Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem Sdružení. Členství v předsednictvu Sdružení je bezúplatné. 
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Sdružení hradí náklady, zejména cestovní, členů předsednictva přímo vynaložené v souvislosti s plněním funkce 
člena předsednictva.  
(4) Předsednictvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Způsob a lhůty svolání stanoví 
předsednictvo ve svém jednacím řádu.  
Změna: 
(4) Způsob vedení předsednictva a jeho jednání uvnitř Sdružení stanoví předsednictvo interně ve svém jednacím 
řádu.   
(5) (a) volí ze svých členů jednoho nebo dva místopředsedy, tajemníka a hospodáře (s výjimkou předsedy a 
místopředsedy mohou být funkce členů předsednictva kumulovány); 
Změna: 
(a) Volí ze svých členů jednoho nebo dva místopředsedy. 
(5) (e) rozhoduje za přijetí za člena Sdružení; 
Změna: 
(e)  rozhoduje o přijetí za člena Sdružení, a dle čl. IV odst. 5 písm. f) také o zrušení členství.  
(10) Funkce člena předsednictva zaniká 
Změna: 
(10) Funkce člena předsednictva, potažmo předsedy předsednictva, zaniká (…). 

 
Předseda valné hromady poté vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

U s n e s e n í   d e v á t é  
Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením čl. VIII odst. 7 
změnu stanov sdružení takto: 
Čl. IX 
(1) Předsednictvo je výkonným orgánem Sdružení, který je ze své 
činnosti odpovědný valné hromadě. Předsednictvo je kolektivním 
statutárním orgánem Sdružení.  
Změna: 
(1) Předsednictvo je výkonným orgánem Sdružení, který je ze své 
činnosti odpovědný valné hromadě. Předsednictvo je kolektivním 
statutárním orgánem Sdružení. Členství v předsednictvu Sdružení je 
bezúplatné. Sdružení hradí náklady, zejména cestovní, členů 
předsednictva přímo vynaložené v souvislosti s plněním funkce člena 
předsednictva.  
(4) Předsednictvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti 
místopředseda. Způsob a lhůty svolání stanoví předsednictvo ve 
svém jednacím řádu.  
Změna: 
(4) Způsob vedení předsednictva a jeho jednání uvnitř Sdružení 
stanoví předsednictvo interně ve svém jednacím řádu.   
(5) (a) volí ze svých členů jednoho nebo dva místopředsedy, 
tajemníka a hospodáře (s výjimkou předsedy a místopředsedy mohou 
být funkce členů předsednictva kumulovány); 
Změna: 
(a) Volí ze svých členů jednoho nebo dva místopředsedy. 
(5) (e) rozhoduje za přijetí za člena Sdružení; 
Změna: 
(e)  rozhoduje o přijetí za člena Sdružení, a dle čl. IV odst. 5 písm. f) 
také o zrušení členství.  
(10) Funkce člena předsednictva zaniká 
Změna: 
(10) Funkce člena předsednictva, potažmo předsedy předsednictva, 
zaniká (…). 
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Po ukončení hlasování oznámil Předseda valné hromady výsledky hlasování o usnesení devátém: za hlasovalo 
100% přítomných na VH členů. Následně Předseda VH konstatoval, že usnesení deváté bylo přijato. 
 
Návrh 5: 
 

Čl. X 
Změna:  
zrušení odst. (3), (4) a (5) in extenso. 

 
Předseda valné hromady poté vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

U s n e s e n í   d e s á t é  
Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením čl. VIII odst. 7 
změnu stanov sdružení takto: 
Čl. III Cíl činnosti 
- rozvíjení neobchodních vztahů mezi polskými podnikateli a investory 
působící v České republice, 
Změna: 
- rozvíjení neobchodních vztahů mezi polskými a českými podnikateli 
a investory. Dodatek: 
- podpora podnikatelských aktivit členů Sdružení. 

 
 
Po ukončení hlasování oznámil Předseda valné hromady výsledky hlasování o usnesení desátém: za hlasovalo 
100% přítomných na VH členů. Následně Předseda VH konstatoval, že usnesení desáté bylo přijato. 
 
Návrh č. 6: 
 

Čl. XI 
(1) Revizor je fyzická osoba, která působí jako kontrolní orgán Sdružení. Ze své činnosti je odpovědný valné 
hromadě. Revizor nesmí být členem předsednictva.  
Změna: 
(1) Revizor je fyzická osoba, která působí jako kontrolní orgán Sdružení. Ze své činnosti je odpovědný valné 
hromadě. Revizor nesmí být členem předsednictva. Funkce revizora Sdružení je bezúplatná. Sdružení hradí 
náklady, zejména cestovní, revizora přímo vynaložené v souvislosti s plněním funkce revizora.  
(2) Revizor vykonává dohled nad hospodařením Sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává 
návrh na jejích odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.  
Změna: 
(2) Revizor vykonává dohled nad hospodařením Sdružení a upozorňuje výbor, potažmo předsednictvo, na 
zjištěné nedostatky a podává návrh na jejích odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně. 

 
Předseda valné hromady poté vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

U s n e s e n í   j e d e n á c t é  
Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením čl. VIII odst. 7 
změnu stanov sdružení takto: 
Čl. XI 
(1) Revizor je fyzická osoba, která působí jako kontrolní orgán 
Sdružení. Ze své činnosti je odpovědný valné hromadě. Revizor 
nesmí být členem předsednictva.  
Změna: 
(1) Revizor je fyzická osoba, která působí jako kontrolní orgán 
Sdružení. Ze své činnosti je odpovědný valné hromadě. Revizor 
nesmí být členem předsednictva. Funkce revizora Sdružení je 
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bezúplatná. Sdružení hradí náklady, zejména cestovní, revizora 
přímo vynaložené v souvislosti s plněním funkce revizora.  
(2) Revizor vykonává dohled nad hospodařením Sdružení a 
upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejích 
odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.  
Změna: 
(2) Revizor vykonává dohled nad hospodařením Sdružení a 
upozorňuje výbor, potažmo předsednictvo, na zjištěné nedostatky a 
podává návrh na jejích odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou 
ročně. 

 
Po ukončení hlasování oznámil Předseda valné hromady výsledky hlasování o usnesení jedenáctém: za 
hlasovalo 100% přítomných na VH členů. Následně Předseda VH konstatoval, že usnesení jedenácté bylo 
přijato. 
 
Návrh č. 7: 
 

Čl. XII 
(c) příjmy za poskytování informací o podnikání v Polské republice a v České republice, především formou 
vydávání publikací, pořádání, resp. spolupořádání přednášek, seminářů, konferencí a výstav a provádění 
poradenské a propagační činnosti.  
Změna: 
(c) příjmy za poskytování informací o podnikání v Polské republice a v České republice, především formou 
vydávání publikací, pořádání, resp. spolupořádání přednášek, seminářů, konferencí a výstav a provádění 
poradenské a propagační činnosti,  
(d) a dotací z veřejných zdrojů. 
Písm. d) se mění na písm. e) a písm. e) se mění na písm. f). 

 
Předseda valné hromady poté vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

U s n e s e n í   d v a n á c t é 
Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením čl. VIII odst. 7 
změnu stanov sdružení takto: 
Čl. XII 
(c) příjmy za poskytování informací o podnikání v Polské republice a 
v České republice, především formou vydávání publikací, pořádání, 
resp. spolupořádání přednášek, seminářů, konferencí a výstav a 
provádění poradenské a propagační činnosti.  
Změna: 
(c) příjmy za poskytování informací o podnikání v Polské republice a 
v České republice, především formou vydávání publikací, pořádání, 
resp. spolupořádání přednášek, seminářů, konferencí a výstav a 
provádění poradenské a propagační činnosti,  
(d) a dotací z veřejných zdrojů. 
Písm. d) se mění na písm. e) a písm. e) se mění na písm. f). 

 
Po ukončení hlasování oznámil Předseda valné hromady výsledky hlasování o usnesení dvanáctém: za 
hlasovalo 100% přítomných na VH členů. Následně Předseda VH konstatoval, že usnesení dvanácté bylo 
přijato. 

 
Ad. 7 

Program valné hromady pokračoval na základě schváleného pořadu jednání projednáváním bodu č. 7, kterým 
byly - Ostatní záležitostí. 
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Žádná usnesení k bodu 7. nebyla přijatá.  
 

* * * 
 
Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny body pořadu jednání, předseda valné hromady poděkoval na 
závěr přítomným za jejich aktivní účast a uvedl, že zápis z jednání valné hromady bude vyhotoven neprodleně. 
 
 
Předseda valné hromady v 19:50 hod. řádnou valnou hromadu ukončil. 
 
 
V Praze dne 29. října 2012 
 
 

 
…………………………………………….     ……………………………………………. 
Dariusz Marcinkowski      Piotr Klosowski 
předseda valné hromady       zapisovatel 
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Příloha č. 1:  prezenční listina řádné valné hromady  

Příloha č. 2: pozvánka na řádnou valnou hromadu  
 
 


