
 

Gastroenterologická asociace České republiky, z. s.   
se sídlem V Úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha 5 
Česká republika 

 
  

 

POZVÁNKA 
 

na 6. REPUBLIKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ  
Gastroenterologické asociace České republiky, z. s. 

 
 

DATUM A ČAS ZASEDÁNÍ:  10. 6. 2020, od 16 hod. 
 
MÍSTO JEDNÁNÍ:   FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 
     Knihovna Interní kliniky 
     4. patro, uzel D 
 
 
Vážení členové Gastroenterologické asociace České republiky, z.s. (dále jen „spolek“), dovoluji si Vás 
v souladu s § 12 Stanov spolku pozvat na v pořadí šesté zasedání republikového shromáždění 
jakožto nejvyšší orgánu spolku.  
 
S ohledem na trvající nouzový stav v souvislosti s probíhající epidemií COVID19 a s tím spojenými 
omezeními volného pohybu a setkávání se větších počtu osob dochází ke svolání republikového 
shromáždění později, než bylo avizováno. V tuto chvíli se však dle aktuálních informací vyhlášených 
vládou ČR jeví jako reálné naše zasedání uskutečnit již v druhé polovině měsíce května t.r., když 
nouzový stav by měl dle platného usnesení vlády ČR č. 485, ze dne 30.4.2020, přijatého na základě 
souhlasu Poslanecké sněmovny ČR, skončit k 17.5.2020. V případě změny postupu vlády ČR, která 
by mohla mít dopad na průběh našeho zasedání, Vás budeme obratem informovat. Pro tuto chvíli 
však platí výše stanovený termín. 
 
K projednání se navrhuje následující program: 
 
 
PROGRAM: 
 
1. Zahájení, schválení programu a pravidel jednání – předkládá Doc. Keil  
2. Schválení zprávy o hospodaření (2019) – předkládá MUDr. Líbalová  
3. Informace o auditu za účelem prověření hospodaření spolku v roce 2019 – předkládá Doc. Keil  
4. Schválení zprávy o činnosti (2019) – předkládá Doc. Keil  
5. Schválení plánu práce na budoucí období (2020) + rekapitulace aktivit v roce 2019 již 

realizovaných – předkládá Doc. Keil  
6. Schválení plánovaného rozpočtu na rok 2020 – předkládá Doc. Keil  
7. Volba orgánů spolku 
8. Různé 
9. Závěr 
 
Žádám Vás o potvrzení Vaší účast obratem na adresu gastro@gastroasociace.cz. Vaše účast je 
nezbytná za účelem schválení dokumentů významných pro další činnost spolku a s ohledem na 
potřebu naplnění procesních povinností stanovených pro organizaci spolku stanovami a zákonem. 
 
Děkuji a těším se na setkání s Vámi. 
 

. 
V Praze dne 07. 05. 2020 

 
Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.     ……………………………………   
prezident spolku                                
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