Zpráva o činnosti spolku za rok 2019
1. Orgány spolku
Předkládaná zpráva zahrnuje období kalendářního roku 2019, ale zároveň funkční období
dvojice řídících výborů. V pořadí IV. řídící výbor, který byl ustanoven 9. 12. 2018, nastoupil
po rozpadu III. řídícího výboru na zbytek původního funkčního roku. Jeho mandát skončil 31.
5. 2019. V průběhu jeho mandátu postupně rezignovali tři členové a byli povoláni dva
náhradníci, z nichž jeden posléze rezignoval. Jelikož po 21. 2. 2019 byl počet náhradníků
vyčerpán, působil výbor do konce funkčního období jako pětičlenný. Vzhledem k tomu, že na
valné hromadě 15. 5. 2019 došlo k změně stanov k sjednocení účetního a správního roku
s kalendářním, nově zvolený V. řídící výbor úřadoval ve zkráceném období do 31. 12. 2019.
II. správní rok, druhá část (9. 12. 2018 – 31. 5. 2019)
Předseda spolku:

Jakub Prašivka

Členové řídícího výboru:

David Březina (od 21. 2. 2019)
Tadeáš Fořt
Kristýna Hrdličková (od 31. 12. 2018)
Tomáš Konečný
Petr Louda (od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019)
Matěj Skuhravý (do 21. 2. 2019)
Lukáš Tamchyna

Členové kontrolního výboru:

Jakub Adámek
Ondřej Kosík
Šimon Presser
Jáchym Stolička

Pokladník spolku

Jakub Prašivka

Tajemník spolku

Jakub Navrátil
III. správní rok (31. 5. – 31. 12. 2019)

Předseda spolku:

Jakub Prašivka

Členové řídícího výboru:

Tereza Dlouhá
Filip Jelínek (do 30. 6. 2019)
Adam Karas (od 1. 7. 2019)
Tomáš Konečný
Jakub Navrátil
Lukáš Tamchyna

Členové kontrolního výboru:

Jakub Adámek
Jan Pivoda
Šimon Presser
Jáchym Stolička

Pokladník spolku

Tereza Dlouhá

Tajemník spolku

Vojtěch Šamárek (od 8. 9. 2019 do 7. 11. 2019)
Adam Karas (do 7. 9. 2019 a znovu od 7. 11. 2019)
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2. Členské záležitosti
Rok 2019 se nesel ve znamení výrazné obměny členské základny. Řídící výbor se hned na
přelomu roku 2018 a 2019 musel vypořádat s vystoupením 12 členů, které nastalo na
sklonku funkčního období III. řídícího výboru. Za úřadování IV. řídícího výboru se
pokračovalo v plošných nabídkách členství spolupracovníkům na projektech, a vedle toho
došlo k vypořádání přihlášek, které byly dány již III. řídícímu výboru, ale které ignoroval.
S celkovým počtem 22 přijatých členů IV. řídící výbor dosáhl nového rekordu v počtu
přijatých členů. Celkem šlo o 9 spolupracovníků od ČMAK ročníku 2019, 3 z projektu ČSK –
Vyhraj únor, 4 z projektu Primárky, 4 z řad organizátorů starších ročníků ČMAK a 1
spolupracovníka z projektu COBRA. Za funkčního období došlo k 1 vystoupení.
Následující V. řídící výbor zvolil umírněnější postoj, když začal naplňovat rozhodnutí o
zásadách členství, které předpokládalo nabídku členství až po realizaci projektu. Za jeho
úřadování bylo přijato 10 členů, po 4 z dosud nepřijatých spolupracovníků na ČMAK 2019 a
5 z ČSK – Obnov demokracii. Vedle nich byl přijat 1 spolupracovník z projektu Primárky. Za
jeho úřadování vystoupili 2 členové v souvislosti s výzvou na zaplacení členských příspěvků.
Jestliže v průběhu roku 2018 za II. a III. řídícího výboru narostl počet členů spolku formálně o
úctyhodných 35 členů, je potřeba dodat, že toto plošné nabírání z okolí projektu ČMAK 2018
se neukázalo být životaschopným, neboť z přijatých členů jich za méně jak rok vystoupilo 10.
Končící V. řídící výbor byl také první, který začal s vybíráním členských příspěvků,
schválených již za úřadování II. řídícího výboru. Z celkem 17 členů, kterých se týkala úhrada
členských poplatků za účetní rok 2019, jich v termínu určeném valnou hromadou zaplatil 1,
po dvojici říjnových urgencí dalších 7, 2 další členi v reakci na urgence ze spolku vystoupili.
celkem poplatky neuhradilo 7 členů a dle požadavků valné hromady byl podán kontrolnímu
výboru návrh na zrušení jejich členství. V neposlední řadě je třeba vyjádřit politování nad
jistým zhoršením vztahů mezi členy spolku, ke kterému došlo na přelomu roku 2018 a 2019.
3. Projekty spolku
V průběhu roku 2019, o kterém tato zpráva pojednává, realizoval spolek trojici projektů –
COBRA 2, ČMAK 2019 a ČSK – Obnov demokracii. V případě chystaného projektu Primárky
výbor nakonec na návrh jejich ředitelky a s ohledem na existující problémy přistoupil na své
schůzi 7. 11. k zastavení projektu (viz níže).
Zdárné realizování připravovaných projektů považovaly oba řídící výbory za svoji prioritu.
Změnou od nedávné tradice bylo úsilí výboru bylo řešit záležitosti týkající se projektů spolku
kooperativně, transparentně a v duchu vzájemné komunikace a důvěry. Již IV. řídící výbor
věnoval velkou pozornost ukotvení a zavedení řádných komunikačních kanálů, což sebou
přinášelo očekávané i překvapivé porodní bolesti (např. toho typu, že vedení jistého projektu
na domluvenou schůzku nedorazí). Výbory i jejich představitelé opakovaně zdůrazňovali
vedení projektů, že má širokou autonomii, a to jak v otázkách obsahových, tak v návrzích na
řešení konkrétních problémů, a též že jim nelze oktrojovat systémové změny shora.
Spolkové projekty podléhaly standardní kontrole a výstupy z ní výbor průběžně projednával,
přičemž nově bývala vedení s výsledky seznamovány předem a přítomny diskuzí o zprávě.
Zpráva od dohlížitele nebyla zpracována v případě projektu ČMAK 2019, kde V. řídící výbor
nakonec v situaci, kdy IV. řídící výbor informace získával se zpožděním, v neúplné či
zkreslené podobě, a rozporné, se rozhodl přenést její zpracování na vedení projektu. Za tím
účelem proběhlo zvláštní zasedání obou výborů. Detaily o jednotlivých projektech tak
obsahují hlavně jejich závěrečné zprávy. Níže jsou v chronologickém pořadí zmíněny
základní údaje o jednotlivých projektech, finanční informace jsou v části o hospodaření.
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a. COBRA 2
V čele projektu pokračoval coby jeho ředitel Jan Kleiner, kterému vypomáhali čtyři členové
v pozici řádných organizátorů a dva další členové jako externí konzultanti. Námětem letošní
simulace se stalo fiktivní vypořádání se s následky tzv. tvrdého brexitu. Na akci dohlíželi za
spolek Tomáš Konečný a Jan Pivoda.
Projekt se odehrál ve trojici termínů, 18. 4. v Brně a následně 22. 6. v Pardubicích na žádost
Mladých křesťanských demokratů, kteří uspořádání modelu financovali prostřednictvím
Nadace Hanse Seidela, a 19. 10. pro členy spolku v Sezimově Ústí na základě příspěvku
z tzv. projektového řízení Studentského fondu FF UK. Projektů se účastnilo 15-20 účastníků.
b. ČMAK 2019
Podeváté se projekt ČMAK uskutečnil v Plzni v termínu 9. – 13. 9. o účasti celkem 130
účastníků. Uspořádání modelu jako v minulých třech letech finančně podpořilo
Velvyslanectví Spojených států v Praze a Univerzita Karlova. Záštitu akci udělil primátor
města Plzně Martin Baxa.
V průběhu přípravy projektu došlo k obměně jeho vedení, výkonný ředitel Marek Koten
v dubnu rezignoval na svoji funkci. Po dohodě s řídícím výborem byl valné hromadě navržen
coby jeho nástupce Ivan Fencl, který byl schválen na valné hromadě 15. 5. Jeho dosavadní
pozici finančního ředitele převzala k témuž dni Simona Petrů. Na realizaci projektu se dále
podílelo 30 organizátorů. Dohlížitelem nad projektem byl Tomáš Konečný.
V této souvislosti je třeba zmínit, že první třetina roku se nesla v duchu komunikačních
problémů, což v pozdějších částech roku působilo problémy, které by při včasné komunikaci
nenastaly. Nezbývá než opakovat, že vedení musí u projektů tohoto rozsahu adekvátně
komunikovat, operativně řešit problémy a provádět kontrolu činností v průběhu příprav.
c. ČSK: Obnov demokracii
Druhý ročník Československých křižovatek proběhl na Filozofické fakultě UK v Praze ve
dnech 15. a 16. 11. Projektu se uskutečnilo 43 účastníků, organizační tým postihly v poslední
chvíli výpadky, pro který v něm pod vedením Jakuba Gogely působilo 13 organizátorů,
dohlížitelství vykonával Lukáš Tamchyna. Finančně byl projekt podpořen ze strany FF UK,
jejíž děkan Michal Pullmann rovněž udělil akci záštitu. Hlavní záštitu měl předseda Ústavního
soudu ČR Pavel Rychetský, který též samotný model zahájil a pronesl úvodní přednášku.
Součástí projektu se programově stala též státní pieta k 80. výročí pohřbu Jana Opletala,
uzavření českých vysokých škol a popravy devíti studentských představitelů, k níž byl spolek
přizván společně se Studentským fondem FF UK a Spolkem studentů historie FF UK, a
kterou jménem Ministerstva obrany ČR zajišťoval Spolek pro zachování památky českého
odboje. Vedle účasti zde zástupci spolku položili pamětní věnec.
d. Primárky
Projekt Primárky byl obnoven formálně již III. řídícím výborem, nicméně reálně se seriózní
příprava vázala na období V. řídícího výboru. Již v září konstatoval výbor určité problémy,
nicméně svolil se spuštěním registrací. Bohužel se ukázalo, že projekt nebyl schopen získat
dostatečnou pozornost a naplnit kapacity, což při absenci externího financování a nízké
aktivitě části organizačního týmu vedlo výbor k souhlasu se zastavením projektu. Formálním
vypořádáním projektu byl pověřen Adam Karas spolu se spolkovým dohlížitelem, kterým byla
Tereza Dlouhá.
V organizačním týmu Primárek se za 14 měsíců vystřídalo celkem 20 osob, v jejich čele stála
Adéla Schreiberová a coby její zástupkyně působila Petra Eretová. Smluveným partnerem
projektu byla Filozofická fakulta UHK, neboť se projekt měl uskutečnit v Hradci Králové.
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4. Průběžné aktivity
Po faktickém zrušení týmu pro průběžné aktivity ze strany III. řídícího výboru a zastavení
plánování dalších akcí se ukázalo jako velmi problematické navázat na předchozí podobu.
Průběžné akce tak čelily sérii problémů s absencí organizátorů, ztrátou klasických prostor,
narušení zavedeného plánu a v neposlední řadě i nízkou účastí.
Za rok 2019 spolek přichystal pět studijních večerů, 22. 1. s Luďkem Plachkým o ochraně
ovzduší, 27. 2. s Janou Kynkorovou o studiu v éře 1. republiky, 17. 4. o brexitu s Filipem
Jelínkem, 13. 6. s Tomášem Konečným o církevních restitucích a 25. 6. s Eliškou Pomyjovou
o proměnách náměstí. V prvním případě došlo k problémům s rezervací a lidé byli rozptýleni
na více místech v podniku, tudíž přednáška neproběhla, a v posledním případě nedorazil
nikdo externí. Studijní večery pro spolek koordinoval Lukáš Mohorko s Eliškou Pomyjovou.
Spolek uspořádal dvojici panelových debat, 27. 2. v prostorách FF UK o publikační etice a
české praxi a 27. 3. na KTF UK ve spolupráci se spolek Copertino o rolích muzeí v dnešní
době. Zatímco první zmíněná patřila k hojně navštívené a připravovali ji Matěj Seykora
s Tomášem Konečným, v druhém případě se nechala celá propagace na spolku Copertino a
bohužel vlivem toho skončila debata fiaskem.
Z přednáškové činnosti spolek připravil dvě studijní odpoledne, 15. 2. v Plzni seminář pro
zastupitele o problémech české sociální politiky, na němž vystoupili Jan Pivoda, Jáchym
Vintr a Daniela Dlapová, 23. 3. cyklus přednášek o přístupech k zahraniční politice, kde
prezentovali Jonáš Syrovátka a Tomáš Konečný. V obou případech se akce nicméně setkali
s mizivým zájmem veřejnosti a ukazuje se tak, že i tento formát se příliš neosvědčil.
Přednáškovou činnost doplnil Tomáš Konečný přednášením na letní škole KDMS 26. 7. a
doprovodnou přednášku 12. 9. pro ČMAK 2019.
Součástí spolkové přednáškové činnosti jsou též debatní cykly, v první polovině roku se
jednalo o cyklus „smysl moderní univerzity“, který měl své pravidelné návštěvníky a v pětici
termínů (5. 2., 6. 3., 3. 4., 7. 5., 5. 6.) se diskutovalo nad vybranými texty. Na druhou
polovinu roku je přichystán cyklus o smyslu památkové péče „obnovovat – vytvářet –
zachránit“ s trojicí termínů (20. 11., 11. 12., 8. 1.). Realizaci obou aktivit obstarával Tomáš
Konečný za výpomoci externích spolupracovníků z FF UK.
Z plánovaných aktivit spolek nerealizoval přichystaný cyklus promítání, což bylo dáno
vytížeností Matěje Appelta, jež se o jejich uspořádání přihlásil. Podobně se nepodařilo
navázat na loňský cyklus přednášek o urbanismu, částečně i pro uzavření kavárny Republika
Žižkov, která nám poskytovala zázemí v podobě přednáškové místnosti a propagace.
Členové spolku Ivo Denemark, Tomáš Konečný, Martin Volf a Vojtěch Šamárek a
spolupracovník Filip Dotlačil též pořádali simulaci institucí EU na Obchodní akademii
Edvarda Beneše v průběhu května 2019.
Vedle toho se spolek pod svým jménem podílel jako spoluorganizátor na trojici dalších akcí,
konkrétně 13. 3. jsme uspořádali předpremiéru filmu Univerzity a svoboda spojenou s diskuzí
s autory dokumentu, 6. 4. jarní blešák v Noně a 15. 11. na pietním aktu k 80. výročí uzavření
vysokých škol nacisty. V těchto případech spolek zastupovali v komunikaci členové výboru
Jakub Prašivka či Tomáš Konečný s výpomocí od Lukáše Mohorka.
5. Komunikace navenek
Propagace spolku se v průběhu roku nesla v duchu nenaplněných očekávání. Na počátku
svého působení IV. řídící výbor začal s koncepční činností v této oblasti, předseda spolku
Prašivka společně s Janem Kropáčkem vytyčili strategii, nicméně její realizace narážela na
praktické obtíže. Především nebylo v kapacitě řídícího výboru se této oblasti své působnosti
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plně věnovat, což se plně projevilo za působení V. řídícího výboru, který na tuto sféru
činnosti rezignoval.
Spolkové sociální sítě pokračovaly v problematickém stavu, s výjimkou facebookového
profilu Československé křižovatky neprobíhala v rámci facebookových profilů průběžná
avizovaná činnost, jako spíše nárazová. Po ukončení činnosti týmu pro správu spolkového
profilu za III. řídícího výboru se již nepodařilo na pravidelnou frekvenci příspěvků navázat.
Spolek v současné době administruje pětici profilů na platformě Facebook (chronologicky od
založení: ČMAK, CPS, COBRA, ČSK, Primárky), mezi nimiž se nedaří vzájemná synergie a
kooperace. V průběhu celého roku byly ze strany spolkových projektů pociťovány výrazné
rezervy zejména z hlediska spolupráce se sociálními sítěmi projektu ČMAK. V této
souvislosti je třeba doplnit též nepříliš šťastně komunikovanou situaci ohledně
instagramového účtu, který byl založen coby sdílený jednotný komunikační kanál pro
všechny spolkového činnosti. Bez ohledu na to si letos projekt ČMAK bez koordinace zřídil
další (již třetí) instagramový účet. Spolek dále vlastní dva účty na platformě Youtube, oba ve
správě projektu ČMAK.
Za působení IV. řídícího výboru bylo též zvažováno pořízení spolkových propagačních
předmětů pro účely projektů a dalších činností. David Březina se jako člen výboru zaobíral
selekcí vhodných propagačních předmětů a možnými náklady. Na základě diskuzí bylo
v rámci projektového řízení Studentského fondu FF UK úspěšně žádáno též o finance na
výrobu poznámkových bloků se spolkovým motivem. Tyto bloky byly během léta vyrobeny a
obdrželi je jako první účastníci ČMAK 2019. Navíc došlo též k výrobě propisek se spolkovým
logem. Je záhodno výrobu propagačních předmětů s motivy spolku a jeho projektů blíže
koordinovat a postupovat dle orientačního rozdělení reklamních předmětů na spolkové a
projektové, v čemž snad pomůže nové rozhodnutí upravující správu spolkového majetku.
5. Koncepční činnost
Důležitou oblastí fungování spolku je koncepční práce na jednotlivých projektech i spolku
jako takovém. V této oblasti učinil zejména V. řídící výbor zanechává výraznou stopu svým
nástupcům a po delším období stagnace začal některé otázky znovu otevírat a rozvíjet.
Již za působení IV. řídícího výboru došlo k oživení příprav v projektu Primárky, kde byla
výrazně předělána výchozí koncepce a vypracováno zcela nové pojetí. Obdobně došlo pod
patronací výboru k tvorbě dalšího modelu z cyklu ČSK, konkrétně simulace „Obnov
demokracii“ zpracovaná Tomášem Konečným, věnovaná období od prosince 1989 do června
1992, a též scénář k normalizačnímu Československu od Ivo Denemarka, který by měl být
realizován v květnu 2020, a jenž je v současné době na externím připomínkování.
Za koncepční dohled nad činnostmi spolku odpovídal odborný poradní výbor (OPV), za jehož
činnost v obou dvou výborech zodpovídal jako jeho předseda Lukáš Tamchyna. V rámci
OPV pokračovali z předchozího roku Tomáš Jančar, Jan Kleiner, Jan Pivoda, Zuzana
Siváková (Wágnerová) a Michal Zikmund. Dalšími členy OPV byli jmenováni Tomáš
Konečný IV. řídícím výborem a Ivo Denemark, Jakub Lorenc a Jakub Gogela V. řídícím
výborem. Členové se vedle připomínkování koncepce věnovali též tvorbě závěrečného
zhodnocení projektu ČMAK 2019, hlavní autorkou zprávy byla Zuzana Siváková.
Při schvalování koncepce projektu ČMAK 2019 se počítalo s aplikací stejného modelu jako
při předchozím ročníku. Bohužel se způsob vypořádávání a zapracování připomínek, stejně
jako samotné zpracování a předání koncepce, nesl s jistými problémy. V následku toho
nemohla být koncepce za celé fungování IV. řídícího výboru schválena. Následující výbor
sice zpracoval několik koncepčních otázek, o jejichž řešení má být informován, nicméně
v určitých případech nakonec ustoupil od vymáhání po novém vedení ČMAK 2019.
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Spolek se též pokoušel oživit tradici spolkových workshopů, zaměřených na koncepční práci
s jednotlivými projekty. Spolkový výjezd do Sezimova Ústí, realizovaný v termínu 18. – 20.
10. však v této věci nepřinesl žádné výraznější výsledky. Designovaní členové VKV odjeli,
aniž by své představy blíže prezentovali, a tak jediným výstupem zůstává realizace projektu
COBRA 2, s podmínkou jeho říjnového uspořádání obdržel spolek v květnu příspěvek.
Z hlediska koncepční agendy zahájil V. řídící výbor ambiciózní projekt shrnutí základních
prvků jednotlivých projektů (pracovně zvaný pasportizace). V průběhu července byl
zpracován přehled podoby projektu Primárky a rozpracován obdobný souhrn pro projekt
ČMAK. Rovněž došlo k zpracování předpokládané pasporty pro projekt COBRA s tím, že se
bude aktualizovat v rámci diskuze o budoucí podobě projektu.
Vypořádání koncepce projektu ČMAK 2020 svěřil spolek poradnímu výboru, o praktické
podobě se vede ještě diskuze s VKV ČMAK 2020, přičemž finální dořešení této otázky již
bude spadat do působnosti příštího řídícího výboru.
7. Vnitřní fungování spolku
Řídící výbor konstatuje, že po stránce čistě vnitřního chodu se spolek nachází v uspokojivém
stavu, pokud jde o dodržování vnitřních předpisů, administrativní a finanční kázně. Jakkoliv
by plnění těchto náležitostí mělo být samozřejmostí, v posledních letech se jednalo o
problematické aspekty. Rovněž nebyly v uplynulém správním roce oproti předchozí době
problémy se zveřejňováním zápisů a rozesílání pozvánek na schůze. Mírnou výtku lze
směřovat vůči tomu, že se výbor ani na jedné schůzi nesešel v plném stavu.
Kritiku je třeba snést za přetrvávající problém se zápisem statutárů spolku do veřejného
rejstříku a na něj navázané přístupy k bankovnímu účtu. Ačkoli poslední podání do
spolkového rejstříku činil Tomáš Konečný z pozice úřadujícího předsedy I. řídícího výboru,
vystřídaly se od té doby čtyři další zvolené výbory, které tuto věc z různých důvodů
nedotáhly. V průběhu srpna podal Jakub Prašivka Městskému soudu v Praze návrh na
změnu zápisu, a na začátku září si příslušný vyšší soudní úředník vyžádal doplnění podání o
některé nové dokumenty. Tyto byly na soud odeslány 10. 9. 2019 a od té doby nejsou další
informace.
Koncem srpna přinesl neaktuální zápis výraznou komplikaci, když se bývalý předseda Petr
Hanzlík nechal z rejstříku vymazat a tím byly odebrány i dispoziční práva k účtům – za
poslední tři roky si totiž žádný ze tří dalších pokladníků nevyřídil vlastní přístupová práva. Na
přelomu srpna a září tak měl do bankovnictví přístup pouze bývalý pokladník Michal Bělka.
Situace byla provizorně řešena přepsáním přístupů a oprávnění k účtů na Tomáše
Konečného coby jediného člena řídícího výboru, který je v rejstříku zapsán. Jistou komplikací
v oblasti správy financí spolku se též stalo únorové rozhodnutí kontrolního výboru, kterým
byla zrušena dvojice vzájemně si odporujících předpisů spolku o nakládání s financemi
(rozhodnutí 4/II a 6/III), čímž pádem pozbyly platnosti i jimi obsažená zmocnění a musela být
do vydání nového rozhodnutí řešena ad hoc hlasováními na půdě řídícího výboru, což
proces komplikovalo.
Neméně problematickým bodem se ukázala být v podzimních měsících situace kolem
tajemníka spolku. Ačkoli za funkčního období IV. řídícího výboru vykonával tuto roli Jakub
Navrátil za přispění Tomáše Konečného uspokojivě, narůstající rozsah povinností a nové
definování této role se změnou stanov si nutně žádalo nalezení tajemníka, který bude mít
čas a prostor administrativně spravovat veškeré spolkové záležitosti. Již za květnové valné
hromady byl deklarován cíl vytvořit tuto funkci placenou. V srpnu se mezi členy spolku
podařilo nalézt v osobě Vojtěcha Šamárka zájemce, s nímž výbor v září sjednal smlouvu,
upravující rozsah povinností a podmínky výplaty finanční odměny v případě jejich plnění.
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Bohužel jmenovaný tajemník nesplnil ani jeden z úkolů, které mu byly na říjen zadány.
Jelikož se v září výbor usnesl na dvouměsíční zkušební lhůtě, došlo 7. 11. 2019 k rozvázání
smlouvy a v souladu se stanovami též k odvolání Vojtěcha Šamárka z postu tajemníka.
Řídící výbor se rozhodl nezanedbávat ani oblast interního vzdělávání a teambuildingů pro
členy spolku. V rámci IV. řídícího výboru byl připravován plán exkurze na Opavsko, kam se
mělo jet společně s členy spolku PDS. Bohužel se akce musela zrušit pro nedostatek zájmu
a komplikace s dopravou. Na podzim pak výbor financoval a uspořádal další spolkový
výjezdní workshop, tentokrát v Sezimově Ústí. Výjezd se bohužel potýkal s dílčími
komplikacemi, jakou byla zejména nemožnost exkurze do vládní vily E. Beneše a též
ignorováním části programu ze strany některých přítomných členů. Je jistě pozitivní, že část
členské základny se akce účastní hlavně kvůli setkání se svými známými, nicméně by bylo
záhodno více motivovat členy k vzájemnému seznamování a účasti na společných aktivitách.
V oblasti vnitřních předpisů dokončil IV. řídící výbor dva roky se vlekoucí proces rekodifikace
spolkových pravidel. Na svém posledním zasedání novelizoval rozhodnutí spolku o vnitřní
organizaci (5/II), které reagovalo na připravované změny stanov, a o finančním řízení (4/II),
které musel předělat s ohledem na jeho zrušení kontrolním výborem (k němuž došlo, jelikož
následkem aktivity III. řídícího výboru zde náhle v řadě bodů platila dvě odporující si
rozhodnutí, přičemž kontrolní výbor pozastavil platnost obou). Vedle toho též výbor upravil
novým rozhodnutím otázku správy hmotného majetku spolku (rozhodnutí 7/IV).
V letních měsících provedl V. řídící výbor tolik potřebnou inventarizaci spolkového majetku,
první po třech letech, kdy ji řídící výbor sice opakovaně ukládal, ale pověření členové
neprováděli. Jejím výsledkem bylo bohužel zjištění, že během posledních tří let spolek přišel
o 4/5 svého inventáře. Vyřešení této otázky a provedení případných odpisů výbor nicméně
nechává na svém nástupci.
S inventářem se též pojí druhý významný průlom ve vnitřní činnosti spolku, kterým je změna
sídla a vyřešení místa jeho uložení. Po dvou letech, kdy valné hromady urgovaly výbory
spolku k změně sídla, došlo k podepsání smlouvy se Studentským fondem FF UK a
poskytnutí nové adresy spolku na Náměstí Jana Palacha 2 v Praze v hlavní budově FF UK.
Tato smlouva platí na dobu neurčitou, její ustanovení dávají nicméně povinnost statutárních
zástupců obou spolku se každoročně dohodnout na případném příspěvku CPS do
Studentského fondu FF UK (pro rok 2019 byl dohodnut na 0,- Kč). Bohužel to neznamená,
že by se spolek za uplynulý rok zbavil platby za sídlo, neboť předchozí předseda Petr
Hanzlík, navzdor výslovnému zamítnutí od členů řídícího výboru zaplatil v sobotu 14. 4.
nájem společnosti Jake&James na rok 2019.
Uspokojivě dopadlo též jednání se Skautským institutem v Plzni, v jehož nových prostorách
na Americké třídě bude moci spolek uložit zbytky svého inventáře. V budoucnu je též
možnost v budově pořádat spolkové akce či si prostory zapůjčit. Na budoucím výboru
zůstává sjednání písemné smlouvy o uložení majetku. Prozatím disponují klíči Tomáš
Konečný a Jakub Adámek.
Závěrem je třeba vyjádřit poděkování kontrolnímu výboru, který oběma řídícím výborům byl
vždy připraven poskytnout konzultace ve věci právních a administrativních záležitostí a též
během uplynulého roku poskytoval součinnost při řešení řady spolkových záležitostí a též při
jisté výměně a předávání agendy v souvislosti s adaptací na nové stanovy. V málokterém
spolku došlo k tak hladkému přechodu na nový rámec předpisů a vnitřní organizace, a za to
je třeba vyjádřit nemalé poděkování úsilí kontrolního výboru a práci na postupné komplexní
novelizaci spolkových předpisů za funkčního období IV. řídícího výboru.
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8. Spolupráce s dalšími spolky
V končícím kalendářním roce spolek poprvé po dlouhých letech začal řešit své vztahy
k jiným organizacím a projektům. Za úřadování IV. řídícího výboru se spolek připojil
k platformě Stužák, kde však bohužel i přes pokusy neprobíhala žádná užší komunikace, a
v říjnu 2019 byl již za V. řídícího výboru schválen coby plnoprávný člen spolkového kolegia
při Studentském fondu FF UK, což je vázáno na nové sídlo spolku v prostorách Fondu.
V rámci spolupráce se SF FF UK se spolek účastnil jeho projektového řízení, v němž získal
finanční podporu pro pořádání projektu COBRA 2 pro podzim 2019.
Spolek též spolupracoval s Mladými křesťanskými demokraty, pro které realizoval uzavřenou
simulaci COBRA 2 v červnu 2019 v Pardubicích, za což mu bylo vyplaceno 10 000 Kč od
Nadace Hanse Seidela. V plánu je pokračovat ve spolupráci s MKD na obdobné bázi i pro
příští rok, společně se zpracovává projekt školení o veřejných politikách. Na základě této
spolupráce přednášel v červenci Tomáš Konečný pod hlavičkou CPS pro partnerskou
organizaci MKD, Křesťanskodemokratickou mládež Slovenska.
Za nejvýznamnější počin na tomto poli lze však považovat otevření jednání s Plzeňskou
diplomatickou simulací, s níž spolek měl drahná léta konfliktní vztah. Z iniciativy IV. řídícího
výboru proběhlo několik jednání, v jejichž následku si obě organizace vyšly termínově vstříc
ohledně konání svých plzeňských projektů a potvrdily vůli navázat užší spolupráci. Snahu
navázat na jednání za V. řídícího výboru bohužel brzdil nedostatek časových možností na
obou stranách. Bylo by však záhodno v jednáních pokračovat směrem k prohloubení
vzájemných vztahů, které by ve střednědobém horizontu příštích pár let mohly vyústit
v opětovné spojení obou spolků v jeden celek, pokud tomu budou obě členské základny
nakloněny.
9. Hospodaření spolku
K 1. 11. 2019 se celkový stav financí spolku rovnal částce výši 78 590,22 Kč.
Provozní účet: 54 583,92 Kč
Projektový účet ČMAK: 7 342,30 Kč
Projektový účet ČSK: 12 548,00 Kč
Pokladna: 4 116,- Kč
Hospodaření spolkového workshopu
Spolkový workshop byl financován z příspěvků zúčastněných členů a spolupracovníků mimo
spolkové účetnictví ve výši 7 000,- Kč. Výdaje za stravování, dopravu a prostory dosáhly
výše 9 500,- Kč. Faktura za ubytování zatím nebyla dodána, pohledávka zůstává k úhradě.
Hospodaření projektu COBRA 2
Příjmy: 13 800,- Kč
Výdaje: 3 500,- Kč (souhrn příkazních smluv)
Bilance: + 10 300,- Kč
Financování projektu bylo realizováno skrze provozní účet spolku.
Hospodaření projektu ČMAK’19:
Příjmy: 311 320,59 Kč; očekává se ještě dodatečný příjem 95 000,- Kč
Vypořádání výdajů projektu dosud není uzavřeno, očekávají se ještě další faktury. Výdaje na
účtu zatím činí 353 351,19 Kč, nicméně mezi ně patří též vrácené storno poplatky.
Schválená bilance činí dle rozpočtu 20 500,- Kč, předpokládá se nižší zůstatek.
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Hospodaření projektu ČSK:
Příjmy: 24 493,- Kč
Výdaje: 19 326,60 Kč
Stravování: 10 381,- Kč
Ubytování: 4 125,- Kč
Administrativa (nákupy): 2 684,- Kč
Odměny pro účastníky: 1 561,- Kč
Dary pro hosty: 575,60 Kč
Bilance: + 5 166,40 Kč (očekávaná bilance byla 4 000,- Kč)
Provozní hospodaření na účtu spolku:
Členské příspěvky: + 1 250,- Kč
Příjmy z přednášek: + 950,- Kč
Příkazní smlouvy a proplácení: - 23 100,- Kč
Nákupy knih: - 4 900,- Kč
Další výdaje: - 1 620,- Kč
Provozní účet spolku číslo 2300503303 / 2010 uskutečnil ve sledovaném období platby ve
výši 150 701,02 Kč a přijal finance ve výši 146 795,- Kč, nicméně většina objemu plateb jde
na vrub vzájemných transferů mezi účtem a oddělenými účty jednotlivých projektů spolku.
V rámci hospodaření se výbor zaměřil primárně na vypořádání dlouhodobějších vnitřních
dluhů z posledních let, které se z účetních a administrativních důvodů činilo formou
příkazních smluv. Výraznou změnu bylo též zjednodušení agendy úhrad nákladů při
pořádání spolkových akcí, kde z účetních a administrativních důvodů spolek šel cestou
uzavírání dílčích příkazních smluv, které organizátorovi pokryly doložené výdaje.
10. Přehled plněných úkolů
Z 31 úkolů, které byly uloženy IV. řídícímu výboru, jich 14 pokračovalo coby neřešené od III.
řídícího výboru a další 4 od II. řídícího výboru. Celkem jich bylo uzavřeno 22, u 3 výbor
ustoupil od plnění a nesplněno zůstalo 9, které IV. řídící výbor předal k dalšímu řešení.
Na svých zasedáních si V. řídící výbor uložil celkem 21 úkolů, z nichž nicméně celkem 4 byly
formou dodatku k příkazní smlouvě uloženy tajemníkovi Šamárkovi. Vedle toho převzal a
znovu delegoval 7 úkolů zbývajících po předchozím výboru. Z 28 úkolů byly celkem 3
delegovány opakovaně, níže uvedený výčet je uvádí pouze pod jedním číslem.
Splněné úkoly:
Závorky uvádí odkaz na bod informující o splnění a osoby pověřené splněním úkolu.
•

Schválení materiálů projektu ČMAK 2019 (body 1.l-n zápisu 3/V)

•

Schválení materiálů projektu Primárky (bod 4.a zápisu 2/V a 1.k zápisu 3/V)

•

Schválení materiálů projektu Československé křižovatky (bod 1.a zápisu 3/V)

•

Podpisy spolupracovnických dohod (delegováno Lukáši Tamchynovi a Petru
Svobodovi bodem 1.b zápisu 2/V)

•

Vypořádání koncepce projektu ČMAK 2019 (delegováno Lukáši Tamchynovi bodem
1.b zápisu 2/V)

•

Uspořádání spolkového workshopu (delegováno Davidu Březinovi a Tomáši
Konečnému bodem 1.b zápisu 2/V)
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•

Zpracování návrhu koncepce členů (Jakub Navrátil, předloženo VH)

•

Zpracování inventární správy (Adam Karas, bod 2.a zápisu 3/V)

•

Dohlížitelská zpráva projektu Primárky (Tereza Dlouhá, bod 1.e zápisu 3/V)

•

Dohlížitelská zpráva projektu ČSK (Tomáš Konečný, bod 2.a zápisu 4/V)

•

Audit členské základny (Jakub Navrátil, bod 1.r zápisu 4/V)

•

Závěrečná zpráva projektu ČMAK 2019 (OPV, bod 2.e zápisu 4/V)

•

Projednání závěru IPRA ČMAK 2019 (Tomáš Konečný, bod 1.a zápisu 4/V)

•

Předložení koncepce projektu ČMAK 2020 (Simona Petrů, předloženo VH)

•

Předložení návrhu na projekt simulace WTO (Tomáš Konečný, předloženo VH)

•

Uzavření projektu Primárky (Adam Karas, delegováno bodem 2.j zápisu 4/V)

•

Zajištění 10. narozenin spolku (Jakub Prašivka, delegováno bodem 4.c zápisu 4/V)

•

Správa členských poplatků (Tereza Dlouhá, Tomáš Konečný, body 4.o-q zápisu 4/V)

•

Provedení archivace a skartací spolkových písemností (Tomáš Konečný, bod 6.b
zápisu 4/V)

Nesplněné úkoly:
Údaje v závorce uvádí osobu, jež si úkol převzala a konkrétní odkaz na jeho zadání.
•

Uspořádání politických debat (Jakub Gogela, bod 5.a zápisu 1/V)

•

Harmonogram průběžných akcí spolku (Eliška Pomyjová, bod 5.b zápisu 1/V)

•

Zpracování návrhu koncepce spolku (Jakub Prašivka, bod 1.b zápisu 2/V)

•

Podepsání dohody s účetní spolku (Jakub Prašivka, bod 1.b zápisu 2/V)

•

Newsletter spolku (Vojtěch Šamárek, bod 1.b zápisu 2/V)

•

Předložení vyúčtování projektu ČMAK 2019 (Ivan Fencl, bod 2.f zápisu 4/V)

Celková bilance zní, že z 24 úkolů, které byly V. řídícímu výboru delegovány či uloženy,
výbor splnil 19, v případě 5 zbývajících se nejedná o záležitosti, které by významným
způsobem akutně ohrožovaly chod spolku. V případě vyúčtování projektu ČMAK 2019 je
jeho nedodání zcela logickým a pochopitelným důsledkem faktu, že dosud nebyly dodány
všechny faktury, ani vyplaceny všechny příjmy. U newsletteru, harmonogramu průběžných
akcí i spolkové koncepce se bohužel jedná o evergreeny, které se v bilancích nesplněných
úkolů vyskytují od okamžiku, kdy byly valnou hromadou zadány (2015/2016).
Závěrem je třeba konstatovat, že V. řídící výbor věnoval nemalou část své činnosti jak
odpovědnému plnění povinností, jež mu spolkové předpisy ukládají vůči projektům, tak
snaze vyřešit dlouhodobé problémy interního a administrativního charakteru, nicméně
nemalé rezervy zůstávají v angažmá výboru ve věcech vnějších aktivit spolku.
Projednáno a schváleno valnou hromadou 13. 12. 2019
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