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Zápis z členské schůze České platónské společnosti konané 18. 11. 2016.
Spolek: Česká platónská společnost, z. s. (dále pouze ČPS)
Adresa: Nám. J. Palacha 2, Praha 1, 110 00
Svolavatel: Filip Karfík (předseda spolku)
Místo a čas konání: vila Lanna, Praha 6, V sadech 1, od 18:00
Přítomných: 20 (dle prezenční listiny, příloha č. 2)
Program schůze:
1) Zahájení
2) Informace o transformaci ČPS na ČPS, z. s.
3) Zpráva o hospodaření
4) Přijetí nových členů
5) Volba Kontrolní komise podle nových stanov ČPS
6) Hlasování o tématu XI. symposia, které se uskuteční v r. 2018
7) Informace o přípravě mezinárodního symposia na r. 2017 (tématem je dialog Kratylos)
8) Jiné
1) Zahájení
Předseda České platónské společnosti zahájil členskou schůzi.
Program byl rozšířen oproti verzi rozeslané v pozvánce na schůzi o položku „přijetí
nových členů“. Tento bod byl zařazen jako č. 4.
Program v pozměněném znění byl schválen plným počtem přítomných hlasů
podle prezenční listiny: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
2) Informace o transformaci
Předseda společnosti podal zprávu o transformaci ČPS podle nového Občanského
zákoníku. Společnost byla transformována a změny ve stanovách odsouhlasené
členskou schůzí v roce 2015 byly Rejstříkovým soudem v Praze 1 zapsány.
Vyrozumění Rejstříkového soudu o zapsání stejně jako originál stanov jsou uloženy
v dokumentech ČPS. Nová verze stanov je publikována na webu ČPS.
3) Zpráva o hospodaření
Tajemník ČPS zastávající též funkci pokladníka přednesl zprávu o hospodaření ČPS
za rok 2015 (příloha 1).
Zpráva o hospodaření byla schválena s následující připomínkou.
Poplatky za vedení účtu u České spořitelny jsou nepřiměřeně vysoké. Vedení bylo
pověřeno jednáním o výhodnějších podmínkách i za cenu změny banky. Navržena
byla Fio Banka a Raiffeisenbank.
Hlasování o schválení: 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
4) Přijetí nových členů
Členové ČPS Veronika Konrádová a Josef Moural navrhují přijmout za členku:
Michaelu Veselou, studentku Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Kolegyně Veselá se představila.
Hlasování o přijetí: pro 20, proti 0, zdrželo se 0.
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5) Volba Kontrolní komise
V souladu s novými stanovami ČPS zaniká „Revizní komise“ a je nutné zvolit
„Kontrolní komisi“ v počtu 3 členů, aby byl doplněn výkonný výbor.
Vedení oslovilo a poté do Kontrolní komise navrhlo tyto členy ČPS:
Kryštofa Boháčka
Jakuba Jinka
Ondřeje Krásu
Další návrhy nebyly podány.
Volba Kontrolní komise proběhla aklamací o přijetí celé komise.
Forma hlasování byla odsouhlasena plným počtem hlasů: pro 21, proti 0, zdrželo se 0
Hlasování:
Pro ustavení Kontrolní komise v navrženém složení bylo 18 členů, proti 0, zdrželi
se 3.
6) Volba tématu národního symposia na rok 2018
Tajemník ČPS vyjmenoval Platónovy dialogy, které ještě nebyly tématem symposia:
Theagés, Lachés, Menexenos, Kleitofón, Kritón, Alkibiadés II, Hipparchos.
Členská schůze doplnila dialogy: Ústava I, Minós, Kritias.
Ze všech zmíněných dialogů bylo možné podávat návrhy.
Návrh 1.
Lachés
Hlasování první kolo: 12
Návrh 2.
Kritón a Minós
Hlasování první kolo: 11
Návrh 3.
Ústava I
Hlasování první kolo: 9
Návrh 4.
Kritias
Hlasování první kolo: 4
Návrh 5.
Menexenos
Hlasování první kolo: 4
V diskusi bylo navrženo doplnit návrh dialogu Kritón o tematicky příbuzný, ale
autorstvím sporný dialog Minós.
Přijato: navrhovatel dialogu Kritón souhlasil s rozšířením návrhu č. 2 o dialog Minós.
Pravidla hlasování: v prvním kole má každý hlasující možnost dát hlas každému
dialogu. V druhém kole může dát každý hlasující hlas pouze jednomu dialogu ze dvou
dialogů s nejvyšším počtem hlasů získaných v prvním kole.
Skrutátorem hlasů byl stanoven Kryštof Boháček.
V druhém kole se rozhodovalo mezi dialogy Lachés a dvojicí dialogů Kritón a Minós.
Lachés
8
Kritón a Minós
11
Tématem symposia v roce 2018 budou dialogy Kritón a Minós.
7) Informace o přípravě mezinárodního symposia na r. 2017
Předseda ČPS informuje, že na organizaci symposia je zajištěn dostatek finančních
prostředků. Byla podána žádost o dotaci z prostředků Akademie věd přes Radu
vědeckých společností a finanční účast přislíbilo Univerzitní centrum excelence.
První kolo pozvánek řečníků ze zahraničí bylo již rozesláno. Osloveni byli i možní
řečníci působící v ČR.
Dotaz Ondřeje Krásy: Jak je organizováno oslovování případných řečníků a proč není
vypsáno standardní call for papers.
Vedení ČPS volí způsob oslovení konkrétních řečníků na úkor všeobecného call for
papers, aby si předem zajistilo řečníky, kteří svými příspěvky pokryjí většinu témat
dialogu. Tento způsob přímého oslovení je využíván i v případě řečníků z ČR.
O konání symposia v roce 2017 budou informováni všichni členové ČPS a informace
bude zveřejněna i na internetových stránkách ČPS, aby se případní další zájemci z řad
členů mohli přihlásit.
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8) Jiné
Filip Karfík
Informace o účasti na symposiu International Plato Society (dále IPS) v Brazílii městě
Brasilia.
Na předchozích členských schůzích ČPS bylo schváleno, že se zúčastní také jako
vyslanec ČPS pověřený jednáním o možnosti organizování symposia IPS v Praze v r.
2022. Tento záměr byl zamítnut z důvodu velké organizační zátěže, která je
s pořádáním spojena. V době konání hlasování o dalším pořadateli nebylo jasné, zda je
ČPS schopna poskytnout všechny garance pro organizaci.
V organizaci symposií IPS na rok 2019 došlo ke změně. Zástupci pořádajícího města
Paříž vyvolali hlasování o změně tématu z dialogu Sofistés na dialog Parmenidés.
Organizací symposia IPS na rok 2022 bylo hlasováním pověřeno město Athens v USA
a za téma byl určen dialog Sofistés.
Veronika Konrádová
Informovala o přípravě výjezdního čtení dialogu Kratylos, kterého se organizačně
ujmou kolegové z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Antonín Šíma
Platba členských příspěvků ČPS bude organizována emailovou výzvou a v
elektronické formě platbami na účet.
Jakub Jinek
Informoval o průběhu vydání kolektivní monografie k Platónově Apologii. Probíhá
příprava monografie k tisku.
V nejbližší době by mělo být dokončeno opožděné vydání Proceedings k Platónovu
dialogu Filébos. Poté budou zahájeny ediční práce na Proceedings k dialogu Timaios.
Schůze byla ukončena v 19:05.

Zapsal:

Antonín Šíma

Zkontroloval: Filip Karfík
Ověřil:

Kryštof Boháček

