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Činnost předsedy a představenstva od valné hromady  
18. 10. 2018 do 29. 05. 2019 

 
 

Říjen 2018 

• proběhl 1. ročník memoriálu Miloše Odvárky  

• proběhla příprava nových dohod pro provedení práce 2018    

• rozeslána informace o informační povinnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských         
      problémů 

• proběhl zájezdu do Izraele 29.10. – 2.11.2018   

• proběhla příprava zápisu do obchodního rejstříku, změna stanov, změna zástupců  
 

 
Listopad 2018 

• vyúčtování valné hromady v Milovech 

• proběhl kongres SRVO 1.– 2.11.2018 

• proběhlo vyúčtování zájezdu do Izraele 

• proběhlo jednání představenstva ve Velké Bíteši 28.11.2018 
 
 

Prosinec 2018 

• proběhla příprava dohod o provedení práce na rok 2019  

• byl rozeslán informativní dopis představenstva 

• začala příprava nových webových stránek 

• řešila se problematika zápisu skutečných majitelů právnických osob 

• účast na pohřbu Miloslava Kuby a Jaroslava Nožičky  
   
 

Leden 2019 

• podána daňová přiznání k zálohové a srážkové dani 

• zaslány potvrzení o příjmech členů SVPS 

• zaslány faktury za členský příspěvek na rok 2019 

• proběhla příprava dotazníku pro členy 

• proběhlo jednání představenstva ve Velkém Meziříčí 31.01.2019 

• bylo schváleno stanovisko SVPS k problematice zálohování PET lahví 
 

 
Únor 2019 

• pokračovala práce na přípravě nových webových stránek 

• začala příprava valné hromady v Kroměříži 

• rozeslán dotazník členům SVPS 

• začala příprava zájezdu do Švédska, rozeslány pozvánky 

• proběhl kulatý stůl k problematice zálohování PET lahví v Praze 20.2.2019 
 

 
Březen 2019 

• pokračovala práce na přípravě nových webových stránek 

• bylo podáno daňové přiznání za rok 2018 

• proběhlo jednání představenstva ve Vyškově 21.03.2019 

• pokračovala příprava zájezdu do Švédska 

• pokračovala příprava valné hromady v Kroměříži 
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Duben 2019 

• byly zprovozněny nové webové stránky SVPS  

• proběhl kongres SRVO v Humpolci 25. – 26.4.2019 
 

 

Květen 2019 

• proběhlo školení sekce EP v Poštorné 9.-10.5.2019 

• proběhl zájezd do Švédska 14. – 16.5.2019 

• proběhl kongres ZOVP v Novém Smokovci 23. – 24.5.2019 

• proběhlo jednání KRK v Sudicích 28.5.2019 

• proběhlo jedná představenstva v Kroměříži 29.5.2019 
 

 

 

 

 

  

 


