Zápis z Členské schůze České platónské společnosti
Spolek: Česká platónská společnost (dále pouze „spolek“)
Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00
Svolavatel: prof. Filip Karfík, Ph.D. (předseda spolku)
Místo konání: vila Lanna, Prah 6, V sadech 1
Datum konání: 14. 11. 2015
Přítomných: 16 (dle prezenční listiny, příloha č. 1)
Program schůze:
1. Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny, schválení programu schůze
2. Přednesení a schválení zprávy o hospodaření spolku za r. 2014
3. Změna stanov spolku v souladu s NOZ (Zákon č. 89/2012 Sb.)
4. Přijetí nových členů
5. Hlasování o tématu mezinárodní konference v r. 2017
6. Informace o kandidatuře na pořadatelství konference International Plato Society (IPS) v r.
2022 v Praze 7. Různé
8. Úkoly
9. Závěr

1. Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny, schválení programu
schůze
Schůzi zahájil předseda spolku prof. Filip Karfík. Seznámil přítomné členy s programem.
Vzhledem k tomu, že někteří přítomní musí odejít dříve, navrhnul předseda zařadit bod č. 3 na
místo bodu č. 2 a bod č. 3 na závěr schůze. Předseda ověřil vyplnění prezenční členů spolku a
konstatoval, že od 21 členů spolku obdržel písemnou plnou moc k jejich zastupování při
hlasování o změně stanov spolku.
Přítomných: 16 členů.
Plná moc pro schválení stanov spolku: 21.
Hlasování o schválení programu: 16 pro; 0 proti; 0 se zdrželo.

2. Změna stanov spolku dle NOZ(Zákon č. 89/2012 Sb.).
Předseda spolku prof. Filip Karfík představil návrhnového znění stanov spolku se
zapracovanými změnami právní poradkyně Mgr. Petry Lomozové.
Delší diskuse o možnosti zveřejnit seznam jmen členů spolku dle čl. 10 odst. 3. Většina
zúčastněných vyjádřila zájem o zveřejnění seznamu. Námitka: nelze vyloučit, že seznam
členů spolku, který dle stanov obsahuje řadu údajů (viz čl. 11 navrhovaného znění stanov),
může být podle Občanského zákoníku zveřejněn jen se svolením všech členů spolku, tato
podmínka však není splněna. Z tohoto důvodu byl k hlasování předložen původní návrh změn
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stanov se zapracovanými změnami právní poradkyně. V průběhu diskuse byl nucen schůzi
opustit ing. Ivan Chavtík, který předal předsedovi plnou moc pro hlasování.
Hlasování o přijetí nových stanov spolku: 15 přítomných + 21 hlasů na základě plné moci
pro; 0 proti; 0 se zdrželo.
Pro přijetí nových stanov spolku hlasovalo celkem 36 členů z 52. Podle stávajících
stanov spolku je k přijetí změn ve stanovách potřebná dvoutřetinová (2/3) většina hlasů,
tj. 35 hlasů.
Po hlasování se z další účasti na schůzi z časových důvodů omluvili prof. Karel Thein a dr.
Vít Hušek.

3. Přijetí nových členů
Návrh dvou kandidátů:

Ondřej Černý
Igor Paulíček

Kandidáti se představili.
Záruka dvou zákládajících členů:

Kryštof Boháček, Filip Karfík (první kandidát)
Filip Karfík, Jakub Jirsa (plná moc předsedy, druhý

kandidát)
Hlasování:

Ondřej Černý přijat počtem 13 hlasů
Igor Paulíček přijat počtem 13 hlasů

4. Hlasování o tématu konference v r. 2017
Návrhy:

dialog Kratylos
dialog Faidros

Hlasování aklamací: dialog Kratylos
dialog Faidros

9 hlasů
7 hlasů

Tématem mezinárodní konference v r. 2017 bude Platónův dialog Kratylos.

5. Informace o kandidatuře na pořadatelství konference International Plato
Society (IPS) v r. 2022 v Praze
Předseda společnosti prof. Filip Karfík připomněl usnesení ČPS z r. 2014, kdy členská schůze
rozhodla o pověření prof. Filipa Karfíka a doc. Aleše Havlíčka zahájením jednání s IPS.
Neformální jednání byla v uplynulém mezidobí zahájena. Formální kandidatura by musela být
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podána během nastávající mezinárodní konference IPS v Brasilii v červenci 2016. Prof. Filip
Karfík upozornil, že úmrtím Aleše Havlíčka došlo k nečekané změně situace, a informoval o
svém jednání s místopředsedou ČPS dr. Jakubem Jirsou, z něhož vzešlo rozhodnutí plán
kandidatury navzdory tomuto citelnému personálnímu oslabení podržet. Prof. Karfík vyzval
přítomné k diskusi o tomto tématu. V diskusi zazněly hlasy podporující návrh kandidatury a
hlasy upozorňující, že v případě jejího přijetí bude třeba s náležitým časovým předstihem
ustavit potřebnou organizační strukturu.
Členská schůze se usnesla ponechat pověření předsedy prof. Filipa Karfíka jednat s IPS.
Pracovní výbor bude dále jednat o podpoře s akademickými a univerzitními pracovišti v ČR
(Česká Akademie věd; Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Filosofická fakulta
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a další).
Předseda bude informovat členy společnosti o průběhu jednání v emailové zprávě.
Hlasování o návrhu kandidatury na pořadatelství konference IPS v r. 2022 v Praze: 18
pro; 0 proti; 0 se drželo.
Následně byla otevřena debata o tématu této konference. Prof. Karfík informoval o dialozích,
které již byly tématem a které budou tématem konferencí v Brasilii (2016: Faidón) a v Paříži
(2019: Sofistés). Dr. Boháčk podal návrh zvolit za téma pražské kandidatury dialog
Parmenidés. Tento návrh se setkal s příznivým ohlasem, prof. Karfík jej uvítal a podpořil a
jiný návrh nebyl vznesen.

6. Různé
Za pracovní výbor informuje Antonín Šíma o přípravě konference k Platónovu dialogu
Euthyfrón na rok 2016.
Členka spolku Veronika Konrádová informuje o přípravě semináře (výjezdní čtení Platónova
dialogu) v r. 2016 ve spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banské
Bystrici. Jednáním byl v r. 2015 pracovním výborem pověřen Ulrich Wollner. Upřesněním
informací o podobě semináře byl za pracovní výbor pověřen Antonín Šíma.
Dr. Václav Němec informuje o přípravě konference International Neoplatonic Studies, která
by se mohla konat v roce 2018 v ČR. Zpráva přijata ad informandum.
Dr. Kryštof Boháček navrhuje uctít nějakou vhodnou formou památku zakladatele České
platónské společnosti Aleše Havlíčka. Po krátké diskusi se schůze usnesla pověřit pracovní
výbor úpravou internetové stránky ČPS, kde bude napříště pod jejím názvem uvedeno, že byla
založena v r. 1997 z iniciativy Aleše Havlíčka a kde bude jména Aleše Havlíčka opatřeno
odkazem na podrobnější informace o osobě Aleše Havlíčka zahrnující mj. nekrology, došlé
kondolence a jiné materiály vztahující se k jeho činnosti spjaté s Českou platónskou
společností.
Informace o výzvě k zaplacení členských příspěvků. Výzva bude rozeslána prostřednictvím
společné emailové adresy s náležitostmi k elektronické platbě na účet spolku. Výše členských
příspěvků je 400 Kč / 200 Kč studenti.
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7. Přednesení a schválení zprávy o hospodaření spolku za r. 2014.
Zprávu o hospodaření za rok 2014 (příloha č. 3) přednesl jednatel spolku a pověřený
pokladník Antonín Šíma.
Za rok 2014 vykázal spolek ztrátu, kterou způsobilo čerpání zálohy členských příspěvků na
běžném účtu u České Spořitelny určenou na financování plánované aktualizace internetové
prezentace spolku.
Zpráva o hospodaření byla schválena počtem 13 hlasů, zdržel se 1.

8. Úkoly
Pracovní výbor ve složení Filip Karfík, Jakub Jirsa, Antonín Šíma byl pověřen neprodleným
dokončením příprav na zapsání změny stanov spolku u Rejstříkového soudu.
Antonín Šíma byl pověřen vypracováním zápisu.

9. Závěr
Předseda spolku ukončil členskou schůzi.
Zapsal: Mgr. Antonín Šíma

Datum a podpis:

Zkontroloval: Prof. F. Karfík

Datum a podpis:

Zápis ověřil: Doc. Štěpán Špinka

Datum a podpis:
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