Zápis ze schůze ČPS 7. 11. 2014
18:00 Zahájení schůze.
Přítomno 23 členů podle prezenční listiny (příloha 1).
Schůze není usnášeníschopná, bude probíhat program a hlasovat se bude po 30 minutách, kdy
se schůze stane usnášeníschopnou ve stávajícím počtu přítomných členů.
Program schůze:

1) Schválení programu
2) Přijetí nových členů
3) Informace o podmínkách změny názvu a stanov podle OZ
4) Zpráva o uskutečněných a plánovaných aktivitách ČPS
5) Volba tématu konference na rok 2016
6) Zpráva o hospodaření a schválení zprávy
7) Volba předsedy společnosti
8) Různé

1) Program schválen dodatečně v počtu 23 hlasů; proti 0 hlasů; zdrželo se 0.
2) Přijetí nových členů společnosti: nebyli navrženi žádní žadatelé o členství v ČPS.
3) Informace o úpravách názvu a stanov podle nového Občanského zákoníku, které bude
nutné provést v r. 2015. (Štěpán Špinka)
Změna se bude týkat názvu, zůstane Česká platónská společnost; doplněna bude zkratka z. s.
(zapsaný spolek);
Nutné změny stanov budou konzultovány s právním poradcem;
K odsouhlasení budou všechny změny předloženy na členské schůzi v r. 2015;
Členové budou o plánovaných změnách stanov informováni v dostatečném předstihu před
členskou schůzí a schvalováním nových stanov, aby mohlo proběhnout připomínkové řízení;
Průběžné návrhy a připomínky ke změnám stanov budou přijímány během r. 2015 od členů
ČPS na emailových adresách: info@platonskaspolecnost.cz; platocz@gmail.com;
Získání 2/3 počtu hlasů nutných pro odsouhlasení změn bude zajištěno předem oslovením
celé členské základny ČPS; od omluvených bude žádána plná moc k provedení změn.
4) Zpráva o činnosti ČPS (Antonín Šíma)
V průběhu roku 2014 byl zpracován grafický návrh podoby nových internetových stránek;
Byla zadána realizace návrhu nových internetových stránek firmě: Perfect Planet;
Vytvoření grafického návrhu a vytvoření stránek bylo placeno formou zálohy 10. tis. Kč a po
dokončení, naplnění stránek stávajícími daty a zprovoznění stránek proběhlo připomínkové
řízení a spuštění stránek na stávající doméně: www.platonskaspolecnost.cz; doplatek
pořizovací ceny internetových stránek činil 10. tis. Kč.
Poplatek za správu, hosting a poplatek za doménu činí 1000 Kč ročně.
Nové stránky budou postupně plněny aktuálními daty, zejména v sekcích: Symposia a
sborníky, kam přibudou i zprávy z pořádaných symposií, jež vycházejí ve Filosofickém
časopise.
Bibliografie publikací zaměřených na Platóna a jeho dílo za rok 2013 byla zpracována a
odeslána k zařazení do Etudes Platoniciennes nově přístupných na internetové stránce:
http://etudesplatoniciennes.revues.org/
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Starší i nové bibliografie budou postupně doplněny na nové internetové stránky do sekce:
Bibliografie.
Informace o publikacích (Aleš Havlíček): na podzim 2014 byla vydána kolektivní monografie
Platónův dialog Ión.
Vydání sborníku ze symposia k dialogu Filébos je těsně před dokončením; plánované vydání
první polovina roku 2015.
K editorské práci přijata žádost (Eliška Luhanová) o včasném informování autorů o
výsledcích recenzního řízení.
Předběžné projednání ucházení se ČPS o pořadatelství mezinárodní konference International
Plato Society (IPS), která by připadala na rok 2022; žádost o pořadatelství je nutné předložit
na konferenci IPS v roce 2016, která se bude konat v Brazílii (Brasília).
Jednání s IPS se ujali Aleš Havlíček a Filip Karfík; konference je finančně soběstačná a
nevyžaduje žádné zdroje ze strany ČPS.
Způsob kandidatury: zástupci ČPS podají kandidaturu na konferenci IPS; součástí
kandidatury je popis zázemí pro pořádání konference; akceptování kandidatury podléhá
hlasování členské základny IPS.
Hlasování o nominaci výše jmenovaných zástupců pro jednání s IPS:
pro: 21
proti: 0
zdrželo se: 2
5) Volba tématu symposia na rok 2016.
Návrhy: Lachés, Kritón, Ústava I, Faidros, Kritias, Euthyfrón,
Hlasování první kolo: každý přítomný člen může hlasovat pro každý návrh, dva návrhy
s největším počtem hlasů postupují do druhého kola.
Lachés:
9
Kritón:
8
Ústava I:
6
Faidros:
6
Kritias:
6
Euthyfrón:
13
Hlasování druhé kolo: každý přítomný člen může hlasovat pouze pro jeden z návrhů.
Lachés:
9
Euthyfrón:
11
Tématem symposia v roce 2016 bude dialog Euthyfrón.
6) Zpráva o hospodaření ČPS
Přednesena zpráva o hospodaření za r. 2013 (Antonín Šíma), podepsaná zpráva o hospodaření
součástí příloh (Příloha 2).
Schválení zprávy:
pro 22
proti 0
zdrželo se: 1
7) Volba předsedy
Stávající předseda společnosti Štěpán Špinka přednesl svou abdikaci na funkci; abdikující
předseda podal nominaci na předsedu: Filip Karfík, který nominaci přijal pod podmínkou
zajištění finančních prostředků na pořádání symposií po dobu jeho funkčního období a pod
podmínkou podpory ze strany zbytku vedení ČPS – místopředsedy, tajemníka.
Funkce pokladníka bude nadále zastávat tajemník ČPS s pomocí placeného finančního
poradce.
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Nebyla podána další nominace na předsedu ČPS.
Hlasování tajnou volbou; nominován skrutátor hlasovacích lístků: Štěpán Holub.
Výsledek hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdrželo se: 2
Novým předsedou České platónské společnosti byl zvolen: Filip Karfík
8) Různé
(Václav Němec)
Informace o mezinárodní společnosti zaměřené na neoplatónská studia a jejím zájmu o
platónská studia organizovaná ČPS; bude poskytnut kontakt a odkaz na internetové stránky.
(Aleš Havlíček)
(1) Informace o pořádání mezinárodní konference na téma „Koina ta filon“ v Ústí nad Labem;
pořadatelem je mezinárodní organizace Collegium politicum; datum konání: 15. – 16. květen
2015; žádost o možnost šířit call for papers pomocí kontaktů ČPS.
(2) Připomenutí tradiční přípravné výjezdní četby dialogu, který bude daný rok tématem
symposia; tentokrát dialog Timaios; možnost uspořádat výjezdní čtení v Epidauru (Řecko) na
přelomu června a července 2015; z důvodu nutnosti včasné rezervace ubytování je třeba do 14
dnů od konání členské schůze potvrdit zájem ze strany členů ČPS a studentů o účast.
(Antonín Šíma)
Možnost finanční podpory výjezdního čtení k dialogu Timaios ze strany ČPS v případě
získání dotací RVS, žádost o dotace počítá s podporou této akce.
(Ondřej Krása)
Dotaz na způsob výběru mluvčích na mezinárodních symposiích pořádaných ČPS, zda se
vypisují standardní call for papers nebo se přednášející vybírají jiným způsobem.
(Filip Karfík) Na mezinárodní konference se vybírají a oslovují světoví badatelé; v programu
se počítá s 3 – 4 místy pro české badatele; systém ukázal své nevýhody v případě minulého
symposia k dialogu Filébos, kdy s příspěvkem vystoupil pouze jeden zástupce z Čech.
(Pavel Hobza, Kryštof Boháček) Po potvrzení účasti ze strany zahraničních přednášejících
nutnost vypsat call for papers na zbylá místa – min. rok předem.
Vypsání výběrového řízení na obsazení volných míst bylo přislíbeno na konec listopadu 2014
po potvrzení účasti zahraničních účastníků.
(Filip Karfík) Odpověď na otázku o způsobu výběru přednášejících na mezinárodních
symposiích: zbývají uspořádat ještě 3 symposia podle zavedeného modelu obsazování míst
přednášejících, poté se bude systém výběru témat konferencí i výběru přednášejících měnit.
Ukončení schůze: 19:45.

Zapsal: Antonín Šíma

Schválil:

Přílohy: 1. Prezenční listina
2. Zpráva o hospodaření za r. 2013
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