Zpráva o činnosti I. řídícího výboru
Podle vcelku nedávné zvyku byl mandát I. řídícího výboru vymezen dobou mezi
dvěma rozsáhlými změnami ve stanovách spolku. Jeho členové se svých pozic ujali
po 17. valné hromadě Centra pro studium diplomacie a politiky, konané 10. 2. 2017,
kdy došlo k transformaci podoby a názvu spolku. Jelikož se proměna stanov setkala
s odmítnutím ze strany rejstříkového soudu, a zároveň valná hromada uložila v únoru
zvolenému výboru provedení revize stanov do prvního roku od schválení, došlo na
valné hromadě 15. 9. 2017 podruhé onoho roku k přijetí nové podoby stanov, po
čemž logicky následovala volba nového řídícího výboru.
V průběhu osmi měsíců úřadování I. řídícího výboru v něm vykonával funkci
předsedy spolku Tomáš Konečný, pokladníkem byl Jakub Drahorád a zbývajícími
členy valná hromada zvolila Petra Hanzlíka, Jakuba Merce, Marka Szelese a Michala
Zikmunda. V určeném období působil Petr Hanzlík coby dohlížitel nad projektem
ČMAK 2017, Michal Zikmund spravoval členskou evidenci, Marek Szeles zodpovídal
za vnější propagaci spolku a správu technických záležitostí a Jakub Merc zodpovídal
za majetek spolku a jeho průběžné aktivity.
Souhrn okolností spočívající ve změně stanov, auditu členské základny a
nevyjasněné finanční a právní situaci postavil I. řídící výbor před řešení série otázek,
jejichž řešení věnoval výraznou část své činnosti. Cíleně se výbor věnoval
konsolidaci spolku po stránce finanční, právní, členské a administrativní. Součástí
plnění těchto cílů se stalo dokončení členského auditu, novelizace spolkových
předpisů, sestavení účetní dokumentace za léta 2015 a 2016, kontrola hospodaření
spolku, zpracování přehledu uložených úkolů a jejich postupné ukončování a úsilí o
naplňování povinností projektů vůči vedení spolku.
Vedle naplňování konsolidačního programu se výbor zaměřil na otázky dalšího
rozvoje spolku. Vedle ČMAK 2017, který proběhl na samém konci funkčního období
výboru v období 10. – 15. 9. 2017 v Plzni pod vedením VKV ve složení Michal Bělka,
Jakub Drahodár, Kristýna Hrdličková, Tomáš Jančar a Marek Szeles, začal spolek
připravovat dvojici dalších projektů. Po schválení 17. valnou hromadou započal Jan
Kleiner organizaci bezpečností simulace britského kabinetu pod názvem COBRA
s plánovaným konáním v listopadu 2017 v Brně, a historickou simulaci
Československé křižovatky s plánovaným konáním v říjnu 2018 v Olomouci pod
vedením Davida Březiny. Dohlížiteli nad projekty byli Tomáš Konečný a Jakub Merc.
Řídící výbor nezanedbával ani drobnější aktivity spolku. Součástí plánovaného
oživení spolku se stal plán na pravidelné pořádání veřejných akcí spolku. Na svém
posledním zasedání se výbor usnesl předložit valné hromadě schválený výhled
aktivit spolku pro další volební období a též určil Jakuba Prašivku tajemníkem spolku.
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Ambicí výboru bylo též zahájit užší spolupráci s obdobnými organizacemi a změnit
spolkové sídlo, nicméně tyto cíle se již bohužel nepodařilo naplnit. Obdobně výbor
nedokázal vyřešit vleknoucí se problém s nepředáním spolkových písemností ze
strany Tomáše Ryzy, Ondřeje Zemana a Michala Zimy. V případě projektu Sametový
měsíc, jakož i zjišťování reálného stavu hospodaření spolku za léta 2015-2016, tak
musel řídící výbor vycházet z neúplné dokumentace a pokoušet se napravit situaci
vzniklou bez přičinění jeho členů.
V období mezi změnami stanov proběhla dvojice valných hromad, jejichž cílem bylo
zvolit členy kontrolního výboru. Na 18. valné hromadě 23. 4. 2017 nemohlo k volbě
dojít pro nízkou účast z řad členů spolku, proto se 19. 5. 2017 se stejným cílem
konala 19. valná hromada. Agenda obsazování spolkových orgánů byla celkově
slabým místem činnosti výboru, neboť k ustanovení dvakrát schválené odborné rady
po dobu funkčního období výboru nedošlo.
Na základě pověření valnou hromadou konstatoval výbor zánik členství Jana
Adamova, Lukáše Kostínka, Tomáše Ryzy, Michala Říhy, Daniela Slaniny a Ondřeje
Tichého na jejich žádost. Rovněž výbor navrhl zrušit členství Ondřeje Zemana
s ohledem na porušení série povinností spojených s jeho působením ve funkci
pokladníka spolku. V souvislosti se zavedením institutu čestného členství navrhl
výbor jeho udělení bývalým výkonným ředitelům projektu ČMAK, kteří již nejsou
členy spolku (Zuzaně Wágnerové, Janu Ježkovi, Robertu Květoňovi a Vendule
Kulichové) a též Vojtěchovi Bahenskému, coby prvnímu předsedovi statutárního
orgánu, a Sandře Štollové pro dlouholeté zásluhy o ČMAK. Tato čestná členství byla
udělena 18. valnou hromadou. Za působení I. řídícího výboru vstoupili do spolku
Aneta Peychlová a Filip Dembický.

Tato zpráva byla projednána a schválena valnou hromadou 15. 9. 2017.
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