Zápis ze členské schůze České platónské společnosti konané 14. listopadu 2013.
(Rozšířený zápis s podrobnějším záznamem diskuse je k dispozici k nahlédnutí na požádání u
tajemníka společnosti)
Přítomni: viz prezenční listina.
1. Přijetí nových členů:
Návrhy:
Ondřej Krása, doporučují zakládající členové: Filip Karfík, Jakub Jirsa
Kateřina Merglová, doporučují zakládající členové: Kryštof Boháček, Filip
Karfík
David Machek, doporučují zakládající členové: Kryštof Boháček, Jakub Jirsa
Hlasování společně o všech návrzích:
Pro: 11
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nově navržení členové byli přijati do ČPS.
2. Funkce pokladníka ČPS přechází na jednatele společnosti Antonína Šímu (z důvodu
odstěhování se Lenky Kropáčové do zahraničí – řešeno na schůzi v r. 2012). Složitější
finanční operace a daňové přiznání vykonává placený daňový poradce. Počet členů výboru
bude řešen s úpravou stanov (viz bod č. 6).
3. Informace o hospodaření ČPS za rok 2013: stav účtu ČPS před zahájením příprav symposia
k dialogu Filébos 63 405 Kč; částka z pokladny byla převedena na účet vedený u České
spořitelny, který zůstává jediným úložištěm financí ČPS. Dotace od Rady vědeckých
společností za rok 2013 byla poskytnuta ve výši 53 000 Kč. Platba členských příspěvků:
možnost platit hotově na členské schůzi ČPS nebo převodem na účet po zaslání emailu
s výzvou členům.
4. Odsouhlasen termín následujícího národního symposia: 7. a 8. listopadu 2014. Připomenuto
téma odhlasované v r. 2012: Platónova Obrana Sókrata.
5. Hlasování o tématu mezinárodní konference 2015.
Návrhy dialogů: Gorgias, Timaios, Faidros.
Výsledek hlasování: Platónův dialog Timaios.
První kolo (každý člen může hlasovat pro každý navržený dialog, do druhého kola
postupují dva dialogy s nejvyšším počtem hlasů):
Gorgias 3 hlasy
Timaios 10 hlasů
Faidros 6 hlasů
Druhé kolo (každý přítomný člen má jeden hlas):

Timaios 11 hlasů
Faidros 2 hlasy

6. Transformace ČPS podle nově platného Občanského zákoníku: ČPS se 1.1. 2014
automaticky transformuje na spolek. Během roku 2014 si nechá vypracovat právní analýzu od
právního poradce. Na základě analýzy a doporučení právního poradce bude po té postupovat
v případné transformaci a úpravě stávajících stanov ČPS. Informace o výsledku právní

analýzy a podniknutých krocích transformace bude podána na členské schůzi v roce 2014.
Předběžně však předpokládáme, že ČPS nadále zůstane spolkem.
7. Na základě informace o konání Mezinárodní platónské konference pořádané The
International Plato Society v roce 2013 v Pise na téma dialogu Symposion, byla dána členské
schůzi ke zvážení možnost ucházet se o pořádání mezinárodní platónské konference IPS
v roce 2022 v Praze. Rozhodnutí musí být odsouhlaseno do dvou let. Hlasování o pořádání
konference proběhne v Brazílii (město Brasilia) v roce 2016.
8. Různé:
a) Informace o možnosti publikování starších vydaných příspěvků na českých platónských
symposiích v anglickém překladu ve speciálním cizojazyčném čísle internetového
časopisu Aithér. Zájemci o publikaci musí zajistit překlad příspěvku, který projde
standardním publikačním výběrovým řízením.
b) ČPS zváží možnost publikace vybraných příspěvků na českých platónských symposiích
v anglickém překladu formou cizojazyčné publikace.
c) Informace o přípravě nových internetových stránek ČPS.
d) Informace o vypracování české platónské bibliografie a jejich odeslání k publikaci.
e) Sborník z konference v minulém roce k dialogu Ión by měl být dokončen v první polovině
roku 2014.
Zapsal: Antonín Šíma
Příloha: prezenční listina

Schválil: Štěpán Špinka

