
Filosofický spolek Praxis

Zápis z valné hromady
konané dne 23. 10. 2018

v místnosti č. 209 na hlavní budově
Filozofické fakulty UK v Praze

Přítomno členů: 16+2 (Jeden člen odešel před volbou orgánů spolku, dva členové přišli
během volby výboru a revizní komise.)
Hosté: 2
Omluvení členové výboru: David Rozen

1. Úvod:

Valnou hromadu zahájil předsadající Tomáš Musil ve stanovený čas 19:15 po podepsání
prezenční listiny všemi přítomnými členy. Celkem bylo přítomno 16 členů (z toho 6 nově
přijatých členů) a členek (viz. přiložená prezenční listina) z 25 platných členů. Předseda
pověřil vypracováním zápisu z valné hromady tamjemníka spolku (Jiří Melzmuf). Nejprve
předsedající přečetl program valné hromady, který byl následně jednomyslně schválen (pro:16
proti:0 zdržel se:0). Na návrh výboru následně disciplinární komise suspendovala členství
členům podle článku III. Bodu 5. stanov spolku.

A) Program valné hromady:

1) Suspendování členů na základě čl. III. bod. 5. stanov. Zaplacení členských poplatků je
umožněno před začátkem valné hromady.
2) Přijímání nových členů do spolku.
3) Prezentace výroční zprávy za rok 2016/17. 
4) Prezentace finanční zprávy spolku.
5) Prezentace revizní zprávy disciplinární komise.
7) Změna stanov spolku
8) Volba nového výboru spolku.
9) Volba disciplinární komise.
10) Určení data 1. výboru
11) Pozvánka na plánované akce

2) Přijetí nových členů a členek do spolku
Výbor na základě článku III. bodu 2. stanov spolku přijal 5 nových řádných členů z řad
studentů FF UK. Výbor schválil řádné členství Jindřicha Suchého (4/0/0). Kvorum po
odečtení supendovaných členů (viz. bod 1 programu) činí 25 členů a členek, valná hromada je
tedy usnášeníshcopná.

3) Prezentace výroční zprávy:



Spolek v akademickém roce 2017/2018 prohloubil vztahy s vedením Ústavu filosofie a
religionistiky. V tomto roce spolek pořádal nebo spolupořádal téměř dvacet akcí a přitom
značně rozšířil tematický záběr i místa a formy konání akcí.

Schválení výroční zprávy za rok 2017/18: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1

4) Prezentace finanční zprávy

Poté Tomáš Musil přečetl finanční zprávu spolku. Finanční kondice spolku je velice dobrá.
Máme na účtu něco 9 130 Kč.

Schválení finanční zprávy za rok 2017/18: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se :1

5) Prezentace revizní zprávy disciplinární komise.

Revizní zprávu představil Jakub Kovařík, člen disciplinární komise.

Valná hromada vzala zprávu revizní komis na vědomí.

6) Změna stanov spolku

Předseda Tomáš Musil jménem výboru přečetl návrhy pozměnění stanov spolku, které jsou
v plném znění přiloženy k tomuto zápisu. Následně probělo hlasování o změnách stanov,
v uvedeném pořadí.

Návrh 1) čl. IV. Bod č.6 (Pro: 12 proti:2 zdržel se: 2) Schváleno
Návrh 2) čl. VI. Bod č.7 (Pro: 14 proti: 1 zdržel se: 1) Schváleno
Návrh 3) čl. VI. Bod č.8 + doplnění čl. IV. Které provedl zmocněný člen David Pavlorek (Pro:
14 proti: 1 zdržel se: 1) Schváleno

Veškeré návrhy byly schváleny s okamžitou platností. Nové stanovy spolku Praxis (ze dne 23.
10. 2018) vstupují v platnost.

7) Volba nového výrobu spolku

Volby proběhly podle stanov spolku z 23. 10. 2018. Nejprve byla zvolena volební ve složení:
David Pavlorek, Vojtěch Kinter, Bára Vencálková.
David Pavlorek se stal předsedou volební komise. Zpráva volební komise v plném znění je
přiložena v tomto dokumentu.

i) Volba předsedy/předsedkyně:



Jedinou kandidátkou na předsedkyni spolku byla Simona Raševová. Volební komise vyvíjela
tlaky na účast u voleb. Pro hlasovalo 12 členů spolku. Zdrželi se 4 členové. Simona Raševová
byla zvolena předsedkyní spolku.

ii) Volba místopředsedy/místopředsedkyně:

Na post místopředsedu/místopředsedkyni byly 2 kandidáti: Jiří Melzmuf a Sára Englišová. Jiří
Melzmuf získal 12 hlasů a byl zvolen za místopředsedu. Sára Englišová získala 3 hlasy. Jeden
člen se zdržel hlasování.

iii) Volna výboru:

(Počet hlasujících se zvýšil o 2 příchodem dalších členů.)

Do výboru spolku kandidovali Sára Englišová, Gina Agatha Renotière, Laura Vassileva,
Barbora Adamcová a Tomáš Musil.

Do výboru byli zvoleni: Laura Vassileva (15 hlasů), Barbora Adamcová (14 hlasů), Gina
Agatha Renotière (10 hlasů). Sára Englišová, která získala 10 hlasů byla vyřazena losem
volební komise.

8) Volba revizní komise

Do revizní komise kandidovali Jakub Kovařík, Richard Cisler a David Bartáček.

Do revizní komise byli zvoleni: Jakub Kovařík (14 hlasů), Richard Cisler (13 hlasů), David
Bartáček (16 hlasů)

9) Určení data 1. výboru

Ve čtvrtek 6. listopadu v 19.00 v místnosti č. 2 (kancelář studentské rady).

9) Promo

V úterý (30.10.) je studentská přednáška. Ve čtvrtek (1.11.) bude promítání filmu Jean-Luc
Godard, Pravda - promítání filmu a debata. V pondělí (5.11.) se uskuteční přednáška Tomáše
Musila, Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka v Unijazzu.


