
 

  

České Komory Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.

 

Program 
1. Seznámení členů 

2. Zahájení 

3. Schválení programu a způsobu hlasování

4. Zpráva o činnosti ČKPB za rok 201

5. Návrh plánu činnosti ČKPB

6. Zpráva o činnosti revizní 

7. Rozprava 

8. Schválení usnesení 

9. Závěr 

Zahájení 
• Zasedání valné hromady zahájil ing. Jiří Eder, prezident ČKPB, 

• Následně byl jednomyslně schválen program valné hromady.

Zpráva o činnosti ČKPB za rok 2016
Prezident asociace ing. Jiří Eder představil zprávu o činnosti ČKPB za rok 2016. Ta byla 

poměrem hlasů 22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Návrh plánu činnosti ČKPB na rok 2017
Generální sekretář ČKPB ing. Jan Jonák MBA přednesl návrh plánu činnosti ČKPB na rok 20

schválen poměrem hlasů 22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Zpráva o činnosti revizní komise ČKPB za rok 2016
Předseda revizní komise ing. Pavel Vyhnánek

Ta byla schválena poměrem hlasů 22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Zápis ze zasedání valné hromady 
České Komory Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s. 

konané dne 30. ledna 2017 v Praze 

a způsobu hlasování 

za rok 2016 (ing. Jiří Eder) 

ČKPB na rok 2017 (ing. Jan Jonák MBA) 

 komise ČKPB za rok 2016 (ing. Pavel Vyhnánek) 

Zasedání valné hromady zahájil ing. Jiří Eder, prezident ČKPB, v 14:00. 

jednomyslně schválen program valné hromady. 

Zpráva o činnosti ČKPB za rok 2016 
sociace ing. Jiří Eder představil zprávu o činnosti ČKPB za rok 2016. Ta byla 

poměrem hlasů 22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

Návrh plánu činnosti ČKPB na rok 2017 
Generální sekretář ČKPB ing. Jan Jonák MBA přednesl návrh plánu činnosti ČKPB na rok 20

poměrem hlasů 22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

Zpráva o činnosti revizní komise ČKPB za rok 2016 
ing. Pavel Vyhnánek přednesl zprávu o činnosti revizní komise za rok 2016. 

poměrem hlasů 22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

 

sociace ing. Jiří Eder představil zprávu o činnosti ČKPB za rok 2016. Ta byla schválena 

Generální sekretář ČKPB ing. Jan Jonák MBA přednesl návrh plánu činnosti ČKPB na rok 2017. Ten byl 

přednesl zprávu o činnosti revizní komise za rok 2016. 



 

  

Rozprava 
V rozpravě byly přítomnými vzneseny návrhy 

potenciálními partnery ČKPB. 

Prezident ČKPB vyzval k zasílání dalších

členů a rozšiřování členské základny.

Byl vznesen návrh na zavedení členských příspěvků. Ten byl 

členství tak bude i nadále bezplatné.

Byly vzneseny návrhy a intenzivnější komunikaci ČKPB s

zavázalo, že se tímto návrhem bude dále zabývat a zváží jednotlivé možnosti

v podmínkách ČKPB. 

Závěr 
Valná hromada byla ukončena v 

 

V Praze dne 30. 1. 2017 

 

 

……………………………………………. 

                 Jiří Eder 
          prezident ČKPB 

přítomnými vzneseny návrhy ke komunikaci ČKPB směrem k orgánům 

dalších podnětů směřujících k rozvoji komory, její činnosti

členů a rozšiřování členské základny. 

Byl vznesen návrh na zavedení členských příspěvků. Ten byl pro danou chvíli odložen a 

členství tak bude i nadále bezplatné. 

Byly vzneseny návrhy a intenzivnější komunikaci ČKPB směrem k členské základně

zavázalo, že se tímto návrhem bude dále zabývat a zváží jednotlivé možnosti a jejich realizovatelnost 

 15:45. 

orgánům státní správy i 

komory, její činnosti, podpoře 

pro danou chvíli odložen a základní 

ě. Prezidium ČKPB se 

jejich realizovatelnost 


