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Studenti FHS UK, z. s. 
U Kříže 661/8 
158 00 Praha 5 
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studentifhsuk@gmail.com 
č.ú.: 2000220483/2010 
 

 
Zápis z jednání řádné Valné hromady sdružení Studenti FHS UK, z. s. 

se sídlem: U Kříže 661/8, 158 00 Praha 5 
IČO: 22836098 

konané dne 10. 10. 2016 

v 19 hod. ve studentské místnosti, U Kříže 661/8, 158 00 Praha 5 

 
 
1| Prezence členů 
 
2| Úvod 
M. Voldřichová přivítala všechny přítomné a sdělila jim program Valné hromady. 
 
3| Zpráva o hospodaření 
M. Voldřichová informovala plénum o finančním stavu spolku. Na transparentním účtu je po letní škole 
přes 20 000 Kč a v hotovostní pokladně přes 5 000 Kč. 
Dále M. Voldřichová informovala, že peníze jak ze „studentské konta“ tak z dlouhodobé podpory 
studentských aktivit jsou čerpány podle plánu, nicméně že v kapitole Časopis HUMR v dlouhodobé 
podpoře zbývá značná částka. K. Beer tedy navrhl, zda by bylo možné tyto peníze využít na vytvoření 
tištěného výročního čísla, což bylo přijato s kladnou odezvou. 
 
4| Schvalování nového znění stanov spolku Studenti FHS UK, z.s. 
M. Voldřichová představila nové stanovy spolku Studenti FHS UK, z.s. které nesou mnoho změn, co do 
stylistické úpravy textu, nicméně obsahově jsou takřka nezměněny, až na systém Rady spolku, kde 
nastala největší změna v podobě zúžení Rady na 5 členů – 2 členové kolektivního Statutárního orgánu 
(Předseda, Místopředseda) a 3 Radní (pro PR, vnější a vnitřní vztahy). 
H. Černáková podotkla, že se v cílech nebo činnostech dostatečně neodráží fakt, že se spolek zapojuje 
do veřejného dění. Navrhla tedy doplnění Čl. 2 odst. 1 o písm. f. sdělení aktivního přístupu 
k veřejnému dění. K. Beer a Z. Terry dotvořili bod v následujícím znění: „aktivní vyjadřování se v 
duchu humanistických a demokratických hodnot k aktuálním otázkám ve veřejném prostoru.“ Tato 
věta byla kladně přijata a zařazena do návrhu. 
Dále H. Černáková navrhla, že by Čl. 3. písm. 1 měl obsahovat explicitnější vyjádření, že spolek pořádá 
akce i pro veřejnost. M. Voldřichová toto rozporovala, protože to je uvedeno v daném článku v odst. 1 
písm. a. 
V. Krejcar se vyjádřil, že nerozumí kompetencím nových radních a domnívá se, že se mohou do jisté 
míry dublovat. M. Voldřichová toto potvrdila, nicméně také dodala, že každý radní má určitý podíl své 
vlastní kompetence na dané věci viz popis. 
 
Hlasování o novém znění stanov, tak jak byly předloženy plénu s doplnění Čl. 2 odst. 1 písm. f. 
Plénum: 9, proti: 0, pro: 9, zdržel/a se: 0 
Valná hromada spolku Studenti FHS UK, z.s. přijímá nové stanovy dle návrhu i s doplněním v Čl. 2 odst. 1. 
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5| Volba nového Rady spolku včetně Výboru spolku 
M. Voldřichová navrhla na post Radního pro vnitřní vztahy M. Veselského. M. Veselský kandidaturu 
přijal. 
Kandidát: M. Veselský 
Volba Radního pro vnitřní vztahy 
Plénum: 9, proti: 0, pro: 8, zdržel/a se: 1 
Novým Radním pro vnitřní vztahy se stal M. Veselský. 
 
M. Voldřichová navrhla na post Radního pro vnější vztahy B. Stehlíkovou v její nepřítomnosti, 
nicméně která se kandidaturou souhlasila. 
Kandidátka: B. Stehlíková 
Volba Radního pro vnější vztahy 
Plénum: 9, proti: 0, pro: 9, zdržel/a se: 0 
Novým Radním pro vnější vztahy se stala B. Stehlíková. 
 
M. Voldřichová navrhla na post Radního pro PR K. Beera, který s kandidaturou souhlasil. 
Kandidát: K. Beer 
Volba Radního pro PR 
Plénum: 9, proti: 0, pro: 9, zdržel/a se: 1 
Novým Radním pro PR se stal K. Bee. 
 
M. Voldřichová navrhla na post Místopředsedy N. Veselskou, která s kandidaturou souhlasila. 
Kandidátka: N. Veselská 
Volba Místopředsedy 
Plénum: 9, proti: 0, pro: 8, zdržel/a se: 1 
Novou Místopředsedkyní se stala N. Veselská. 
 
M. Voldřichová navrhla sebe do funkce Předsedy. 
Kandidátka: M. Voldřichová 
Volba Předsedy 
Plénum: 9, proti: 0, pro: 8, zdržel/a se: 1 
Novou Předsedkyní se stala M. Voldřichová. 
 
M. Voldřichová navrhla, aby se o složení Revizní komise hlasovalo jako o kandidátce, nikoliv jednotlivě 
a veřejně. 
Hlasování o volbě Revizní komise dle návrhu M. Voldřichové. 
Plénum: 9, proti: 0, pro: 8, zdržel/a se: 1 
 
M. Voldřichová navrhla Revizní komisi ve složení: H. Černáková, M. Škvára a Z. Terry. Navržení 
s kandidaturou souhlasili. 
Plénum: 9, proti: 0, pro: 8, zdržel/a se: 1 
Revizní komise byla zvolena ve složení H. Černáková, M. Škvára, Z. Terry. 
 
[Odešel M. Veselský] 
 
6| Různé 
M. Voldřichová otevřela diskusi k tématu otevřeného dopisu AS FHS UK, který navrhl J. Mára. M. 
Voldřichová položila otázku, zda ve formě, s níž byli všichni přítomní seznámeni, souhlasí s tím, aby 
tento text reprezentoval názor spolku Studenti FHS UK, jako organizace. 
H. Černáková podotkla, že je situace natolik nepřehledná, že se nedomnívá, že by k ní spolek zaujímal 
takové stanovisko, jaký navržený text reprezentuje. V. Krejcar doplnil, že pouhé prohlášení či 
otevřený dopis na věci nic nezmění a bez dalšího kontextu je výkřikem do prázdna. Z. Terry uvedla, že 



Studenti FHS UK, z. s., U Kříže 8, 158 00 Praha 5, IČO: 22836098, studentifhsuk@gmail.com, č.ú.: 2000220483/2010 
3 

s vyjádřením názoru na dění v AS FHS UK souhlasí, nicméně je pro ni tento návrh nepřijatelný. 
M. Voldřichová uvedla, že souhlasí s názorem V. Krejcara, čili že by nemělo zůstat pouze u dopisu, ale 
dál pokračovat v osvětových a popularizačních akcích, které by podpořily nadcházející volby do AS 
FHS UK. 
K. Beer dodal, že všichni pravděpodobně cítí, že je třeba zaujmout a prezentovat určité stanovisko, 
nicméně, že není jednoduché postavit text tak, aby se za něj mohl postavit spolek jako organizace. 
Z. Terry a M. Voldřichová navrhly, že sestaví protinávrh, který se může dále připomínkovat společně 
s textem J. Máry. Tím byla diskuse ukončena. 
 
M. Voldřichová dále otevřela téma samotných voleb do AS, které by spolek měl propagovat a 
popularizovat především v rámci studentské části akademické obce FHS UK.  Spolek by měl zajistit 
plakáty a propagaci ve spolupráci se současnými studentskými zástupci AS FHS UK.  
 
Posledním bodem jednání bylo stanovení data výjezdního zasedání, které by mělo podpořit tvůrčí 
činnost členů spolku a stmelit pracovní kolektiv. Místo konání bude určeno později. 
 
M. Voldřichová následně ukončila jednání valné hromady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 10. 10. 2016 
 
….........................................................................     
Magdaléna Voldřichová zapisovatelka       


