Studenti FHS UK, z.s.
U Kříže 8
158 00 Praha 5
IČO: 22836098
studentifhsuk@gmail.com
č.ú.: 2000220483/2010
Zápis z jednání řádné Valné hromady sdružení Studenti FHS UK, z.s.
U Kříže 8, 158 00 Praha 5
IČO: 22836098
konané dne 12. 10. 2015
od 19:00 do 21:00 ve Studentské místnosti, U Kříže 8, 158 00 Praha 5
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Prezence členů
Příloha č. 1: Prezenční listina
M. Voldřichová zahájila jednání a uvítala přítomné. Vedle řádných členů spolku se na Valnou
hromadu dostavili také zájemci o členství a další hosté.
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Evaluace jednotlivých uplynulých akcí
a) Vánoční večírek
A. Hutarová zhodnotila Vánoční večírek v roce 2014 a vyzvala přítomné ke spolupráci na
organizaci Vánočního večírku 2015.
b) Ples FHS
H. Černáková představila akci Ples FHS v roce 2015 a vyzvala ke spolupráci na organizaci
plesu na jaře roku 2016.
c) Na pivo se spolkem
Akci představily H. Černáková a A. Hutarová. A. Hutarová se rozhodla vzít zodpovědnost za
organizaci nejbližšího dalšího setkání.
d) Studentský Majáles
Akci představila M. Voldřichová. Studentský Majáles spolek přímo neorganizuje, na
organizaci se však každoročně podílí a zapojuje se do programu Majálesu.
e) Letní škola pro prváky
M. Voldřichová informovala, že spolek svou činnost každoročně prezentuje studentům
prvního ročníku na Letní škole, která probíhá na konci září v Jinonicích. Dle M. Voldřichové
měla letos prezentace spolku velký dopad zejména díky lépe vyjednanému termínu
prezentace. Zatímco v dřívějších letech byl spolek prezentován až poslední den Letní školy
ve čtvrtek, letos byla prezentace již ve středu.
f) Letní škola v přírodě
M. Voldřichová poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci Letní školy v přírodě. LŠ je
jednou z větších tradičních akcí spolku a i letos dle ohlasů účastníků dopadla velmi dobře.
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g) FHS Fest
H. Černáková představila letošní FHS Fest, který navázal na dřívější tradici a setkal se s
velmi pozitivními ohlasy.
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Přijímání nových členů
a) Informace o členství ve spolku
M. Voldřichová krátce informovala o výhodách a povinnostech souvisejících se členstvím ve
spolku. Přítomní hosté byli vyzváni, aby v případě zájmu o členství ve spolku vyplnili
písemnou žádost. Následovala diskuse s přítomnými členy spolku.
b) Informace o právním statusu spolku
M. Voldřichová dále informovala o právním statutu spolku a o záměru v dohledné době
transformovat spolek dle nového Občanského zákoníku. K schválení nových stanov bude
sezvána mimořádná Valná hromada přibližně za 14 dní. Termín bude upřesněn v závislosti
na odpovědi soudu.
c) Přijímání nových zájemců o členství
O členství ve spolku projevili zájem: viz přihlášky

Hlasování o přijetí nových zájemců o členství ve spolku:
Plénum: 9, proti: 0, pro: 0, zdržel se: 0
1. Novými členy spolku se stali: viz přihlášky
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Volba statutárních zástupců a členů Rady spolku
a) Představení současných statutárních zástupců a členů Rady spolku
M. Voldřichová představila činnost předsedy spolku a následně vyzvala jednotlivé statutární
zástupce spolku a členy rady spolku, aby představili svou činnost novým členům spolku. H.
Černáková představila činnost místopředsedkyně spolku. A. Hutarová představila činnost
radního pro mezifakultní vztahy a podrobněji promluvila také o Studentské unii UK, které je
spolek součástí. P. Konůpka představil činnost radního pro správu akcí. K. Beer představil
činnost radního pro první ročník.
[přišla A. Wünschová]
A. Wünschová představila činnost hospodáře spolku.
b) Představení ostatních přítomných
Na základě podnětu H. Černákové se všichni ostatní přítomní také krátce představili.
c) Volba předsedy
Přihlásila se jediná kandidátka M. Voldřichová. Kandidátka představila svou činnost ve
funkci předsedkyně spolku v uplynulém akademickém roce. V tomto svém úsilí je ochotna
pokračovat i nadále. Kandidátku podpořil také P. Konůpka, A. Hutarová a V. Krejcar, kteří
docenili její organizační schopnosti a úsilí i čas věnovaný vedení spolku. Volba probíhala
veřejným hlasováním.
Hlasování o volbě předsedkyně spolku:
Plénum 18, proti: 0, pro: 17, zdržel se: 1
2. Předsedkyní spolku byla zvolena M. Voldřichová.
d) Volba místopředsedy
Přihlásila se jediná kandidátka A. Hutarová. Kandidátka představila své záměry pro
kandidaturu. Hlavní motivací je nahradit H. Černákovou, která ve své funkci nechce v
následujícím roce pokračovat. Volba probíhala veřejným hlasováním.
Hlasování o volbě místopředsedkyně spolku:
Plénum 18, proti: 0, pro: 16, zdrželi se: 1
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3. Místopředsedkyní spolku byla zvolena A. Hutarová.
e) Volba Hospodáře
Přihlásila se jediná kandidátka S. Křížová. Kandidátka představila svůj záměr kandidovat.
Rozhodnutí vychází zejména z toho, že má s podobnou činností již zkušenosti z jiných
organizací. Volba probíhala veřejným hlasováním.
Hlasování o volbě hospodářky spolku:
Plénum: 18, proti: 0, pro: 18, zdrželi se: 0
4. Hospodářkou spolku byla zvolena S. Křížová.
f) Radní pro správu akcí
Přihlásila se jediná kandidátka A. Homolová. Kandidátka představila svou motivaci ke
kandidatuře. Má zkušenosti s pořádáním dvou větších akcí, které sama vymyslela i
realizovala, a proto by tyto své zkušenosti uplatnila i ve spolku. Volba probíhala veřejným
hlasováním.
Hlasování o volbě radní pro správu akcí:
Plénum: 18, proti: 0, pro: 17, zdrželi se: 1
5. Radní pro správu akcí byla zvolena A. Homolová.
g) Radní pro PR
Přihlásili se dva kandidáti: M. Veselský a H. Černáková. Oba kandidáti představili své
motivace ke kandidatuře. Volba probíhala tajně s využitím volebních lístků. Skrutátorem byl
jmenován V. Krejcar.
Hlasování o volbě radní pro PR:
Plénum: 17, H. Černáková: 7, M. Veselský: 8, zdrželi se: 2
6. Radním pro PR byl zvolen M. Veselský.
h) Radní pro první ročník
Přihlásili se dva kandidáti: A. Kocábková a V. Havlištová. Obě kandidátky představily své
motivace. Volba probíhala tajně s využitím volebních lístků. Skrutátorem byl jmenován V.
Krejcar.
Hlasování o volbě radní pro první ročník:
Plénum: 18, V. Havlištová: 8, A. Kocábková: 9, zdrželi se: 1
7. Radní pro první ročník byla zvolena A. Kocábková.
i) Radní pro mezifakultní vztahy
Přihlásili se dva kandidáti: P. Konůpka a J. Tisoň. Kandidáti představili své motivace. Volba
probíhala tajně s využitím volebních lístků. Skrutátorem byl jmenován V. Krejcar.
Hlasování o volbě radního pro mezifakultní vztahy:
Plénum: 18, P. Konůpka: 4, J. Tisoň: 12, zdrželi se: 2
8. Radním pro mezifakultní vztahy byl zvolen J. Tisoň.
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Stanovení výše členských příspěvků
Návrhy na výši členských příspěvků jsou: 50 Kč, 100 Kč a 200 Kč. O výši se hlasovalo s
využitím hlasovacích lístků.
Hlasování o výši členských příspěvků:
Plénum: 19 neplatný: 1, zdržel se: 1, 2OO Kč: 2, 100 Kč: 3, 50 Kč: 12
9. Výše členského příspěvku na akademický rok 2015/2016 byla stanovena na 50 Kč.
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Volby do AS UK a AS FHS UK
M. Voldřichová informovala o přípravě voleb do AS UK a do AS FHS UK. Spolek by se měl
podílet na propagaci voleb. O činnosti AS a významu kandidatury promluvil také P. Konůpka.
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Různé
a) Návrh SK AS FHS UK na změnu financování studentského života
P. Konůpka a M. Voldřichová informovali o chystaných změnách financování studentského
života na FHS UK. Podrobněji se k tématu vrátí na mimořádné valné hromadě.
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b) Program mimořádné valné hromady
M. Voldřichová informovala o dalších chystaných aktivitách spolku, čtecí večery, divadelní
spolek, deskohraní, k nimž se blíže vrátí na mimořádné valné hromadě, která bude
věnována především schválení nových stanov spolku dle nové legislativy ČR.
Seznam schválených usnesení:
1. Novými členy spolku se stali: viz přihlášky
2. Předsedkyní spolku byla zvolena M. Voldřichová.
3. Místopředsedkyní spolku byla zvolena A. Hutarová.
4. Hospodářkou spolku byla zvolena S. Křížová.
5. Radní pro správu akcí byla zvolena A. Homolová.
6. Radním pro PR byl zvolen M. Veselský.
7. Radní pro první ročník byla zvolena A. Kocábková.
8. Radním pro mezifakultní vztahy byl zvolen J. Tisoň.
9. Výše členského příspěvku na akademický rok 2015/2016 byla stanovena na 50 Kč.

Seznam příloh:
1. Prezenční listina
V Praze dne 12. 10. 2015

V Praze dne 12. 10. 2015
….........................................................................
Petr Konůpka, zapisovatel

...…......................................................................
Magdaléna Voldřichová, ověřovatelka
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